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în fiecare întreprindere, o verigă centrală Noi obiective

industriale la startul
a îndeplinirii ansamblului sarcinilor economice producției

CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII

9

1 MUNCII
In aceste zile, care succed Congresului partidului, în toate întreprin

derile se desfășoară o activitate intensă pentru încheierea anului cu rezul
tate economice cît mai bune, pentru îndeplinirea integrală a planului și re
cuperarea oricăror restanțe, ca premise și cerințe hotărîtoare pentru înfăp
tuirea marelui obiectiv — realizarea cincinalului înainte de termen.

Desigur, aceste sarcini ridică înaintea fiecărui colectiv probleme diver
se, în funcție de specificul și stările de lucruri concrete din întreprindere. 
Există totuși, din multitudinea acestor cerințe, un aspect major, o adevărată 
verigă centrală, de cea mai mare însemnătate pentru îndeplinirea ansam
blului sarcinilor imediate și de perspectivă : creșterea productivității muncii. 
In cadrul general al preocupărilor este necesar ca atît conducerile tehnico- 
administrative, cît și organizațiile de partid să acorde o atenție stăruitoare 
sporirii productivității muncii, știut fiind că aceasta înseamnă accelerarea în
deplinirii planului, eficiență economică înaltă, valorificarea superioară a po
tențialului tehnic, material și uman.

• La Combinatul petrochimic de la Brazi a intrat in funcțiune un nou obiectiv : instalația de fracționare a aerului pentru obținerea oxigenului tehnic necesar prelucrării și chimizării țițeiului. Noua instalație, complet automatizată, este adaptabilă și pentru producerea azotului și a argonului.e în sectorul de turnătorii al întreprinderii „Victoria" de la Călan a intrat în probe tehnologice cel de-al doilea cuptor cu inducție pentru topirea fontei. Noul agregat va servi la pregătirea, printr-o tehnologie avansată, a materiei prime necesare turnării nare destinați derurgice.o Instalația la Fabrica de din Cluj-Napoca a atins, sute de zile înainte de data prevăzută: in grafice, capacitatea proiectată. Aceasta permite obținerea unei producții suplimentare, pînă la sfîr- șitul. anului, de 2 600 000 lei.© La întreprinderea siderurgică „Oțelul Roșu" din județul Caraș-Se- verin au început să producă noi și moderne capacități industriale, care au dus la dublarea producției față de cea realizată în primul an al actualului dincinal. în același timp, a sporit și volumul producției de laminate destinate exportului, planul ,pe 1974 fiind îndeplinit cu o lună înainte de termen.

La întreprinderea de cinescoapeîntreprinderea de cinescoape BucureștiBucurești
cilindrilor ,de lami- marilor combinate si-de cloramfenicol de medicamente Terapia cu două
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Din întreaga țara continuă să sosească telegrame de 
felicitare adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în legătură cu realegerea în înalta funcție de secretar 

general al P.C.R.
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Au îndeplinit planul anualColectivul Trustului de construcții industriale Constanța și-a îndeplinit angajamentele asumate în chemarea la întrecere adresată, la începutul a- nului, celorlalte unități din ramură. Planul de producție pe anul 1974 a fost realizat cu 14 zile mai devreme decît prevedea angajamentul.
*Colectivul Uzinei cocso-chimice de la Galați a realizat integral sarcinile planului pe anul în curs. Avansul de • 22 de zile obținut în îndeplinirea planului anual va permite cocsarilor gă- lățeni să elaboreze suplimentar prevederilor 60 000 tone cocs metalurgic, cantitate cu care vor putea fi elaborate peste 100 000 tone fontă.în aceste zile a mai raportat îndeplinirea planului anual o altă mare unitate de pe platforma siderurgică

gălățeană : Uzina de piese de schimb și reparații siderurgice.
★întreprinderea de prospecțiuni șl explorări geologice din Miercurea Ciuc este a 2-a mare unitate economică din județul Harghita care a îndeplinit sarcinile de plan pe întregul an. Pînă la această dată, minerii și cercetătorii întreprinderii au cîștigat un avans de peste 6 milioane lei. Devansarea unor lucrări de descoperire și punere în valoare a noi rezerve de minerale utile a permis lucrătorilor întreprinderii să înceapă în devans lucrările de prospecțiuni pe alte patru șantiere. în anii actualului cincinal, specialiștii întreprinderii au pus în valoare noi zăcăminte de substanțe minerale la Bălan, Harghita și Sîntimbru. (Agerpres)

A

Reportaj din actualitatea socialistă a țării
Orașul reședință, de pildă, iată un concludent e- xemplu. Faimos în secolele XV—XVII pentru raporturile-! comerciale și politice cu Moldova, ,de un plan secund, după aceea — cunoaște în anii dintre Congresele IX și XI ale partidului o înviorare și o întinerire neobișnuite. Paralel cu grija pentru întreținerea în cit mai bune con-

pentru menaj, de ultimă concepție, corolar îndeletnicirii ceramice care, activă încă în sate, înclină spre artizanal. Lucrează a- bia din iunie, acest an, și-i reușește de minune rubinul (vaze, pahare). Apoi un combinat de prelucrare a lemnului, cu ingenioase creații de țnobile în viziuni moderne, moștenitor, ca și altele, al romanticelor „gatere", zei prietenoși prin aroma de humă caldă, de inimă a bradului, fărimița- tă, din memoria olfactivă.Asociate, împreună cu întreprinderea de utilaje pentru industria materialelor de construcție și refractare, parțial pe rod, întreprinderii de industria laptelui, silozului de păstrare a legumelor și fructelor, neîntrecut pe țară, „Teracotei". cu din cele mai căutate cahle, aceste purtă- ' toare de coșuri — turnuri sub cer — împletesc, ca profil, continuitatea cu inovația și împlinesc, ca dotare și mecanizare, una din grăitoarele expresii ale dinamismului economiei naționale, .înfăptuiri care' se văd distinct pe fundalul arhi- tecturilor și evoluțiilor lente care le-au precedat, cum

Dacă aș trasa patru linii drepte între patru localități geograficește cunoscute, de pildă Vatra Dor- nei, Vișeu, Tîrgul Lăpuș și Reghin, realizind, ca dimensiuni, una din mărișoa- rele „țări" în accepția dată termenului de tradiție și de istoria - •obține o pentru ; mod propriu ceea ce ori realizez prin . noțiunea, altfel mai restrînsă, de meleag natal.Intră aici un punct fix, locul meu de naștere ; un fir de. apă, nu celebru, dar care a tăiat totuși prin milenii un pitoresc pas ; și, ca nucleu, un oraș-cetate : Bistrița, spre care vii . din toate .părțile, pe toate văile, printre dealuri. Locurile de naștere sau de peregrinări ale părinților și bunicilor, ale unor rude a- propiate, ale nașilor și cu- 1 metrilor care cad oaspeți și umplu serile, la povești cu ai tăi, de cuvinte ca Năsăud, Ilva, Teaca, Ne- . poș, Toplița, Ciceu, Doro- lea, Șieu; Lechința, Rodnaj Rețpăg —"devin și ele componente fireș'ti. Așadar, în linii* mari, județul Bistrița- Năsăud de azi. Cu străvechi înzestrări naturale : păduri de conifere și de foioase, animale sălbatice, pășuni, minereuri și ape minerale, pămînturi favorabile agriculturii, viticulturii și apiculturii, întinse livezi, poetice „tăuri" alpL ne ; cu meșteșuguri din cele mai răspîndite (prelucrarea lemnului, a metalului, a pieilor și a lînii) sau de o specializare sporită (extrasul aurului, olăritul, cioplitul pietrei, orfevrăria) ; cu obiceiuri și flori ale portului și graiului purtind atît marca autohtonă, cît și semnul împrumuturilor din zone limitrofe. O lume foind la

Evului mediu, aș i ideală graniță a defini într-un une-

tîrgurile de odinioară — someșenii cu produsele stî- nilor, sașii cu legumele, satele „de după tîrg“ cu cerealele, bîrgăuanii cu seîndurile, nu mai știu cine cu mari boi albi. Dar și să- răcime, în alergări la pădure pentru procurarea pîinii din secure, în multă opincă. Unde timpul, nedreptăți felurite făceau să tresară, ca focuri, amintiri
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tantă a cadrelor de cialitate.

Tocmai finind seama de importanța creșterii productivității, „Scînteia" 
își îndreaptă atenția, în ancheta de azi, asupra modului în care se acțio
nează în cîteva mari întreprinderi în ce privește

H Folosirea timpului de lucru 
^Randamentul m a sinilor 

Utilizarea spațiilor de producție

bistrițene
Earas
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Gigantul 
de la Fieniîn istoria atît de complexă și interesantă a industriei cimentului din România, fabrica din Fieni înscrie un moment reprezentativ. înființată prin preajma anului 1920, fabrica .a continuat să funcționeze, decenii în șir, cu un cuptor-două, de capacitate foarte mică : 150 tone de clinker pe zi. în primii ani ai construcției so- •ialiste, aici au fost puse in funcțiune primele cuptoare tip „23 August" de 330 tone. La Fieni s-au instalat apoi primele cuptoare de 800 tone clinker pe zi. Evenimentul' era consemnat ca excepțional : „succesul de la Fieni". Și apoi, dintr-o data, i-a fost dat orașului Fieni șă se ridice nebănuit de curajos în „clasamentul" unităților industriale de a- cest gen : construirea unei noi și moderne linii de ciment, printre putinele din lume, cu un cuptor cu capacitate .de 3 000. tone clinker.în orașul de sub perdeaua muntelui și-au dat întilnire, într-o voință a victoriei, constructorii inginerului Holban, din cadrul Trustului de construcții industriale Ploiești, cu mon- torii inginerului Mîndrican, de la Trustul de instalații și montaj București, echipele lui Oaiicea, Haidar sau Lipan, desenînd în aerul de pe malul Ialomiței dantelării de fier, cu instalatorii electricieni de aspră fi; nețe ai inginerului Rotaru, ascunși prin cotloanele construcției ca să lege în nervuri de sîrmă kilowații, cu electromontorii inginerului Florescu, oameni cu fețe arse de aerul munți; lor și al văilor, culcînd pe păduri de stilpi firele ce poartă pe umeri curent de înaltă și joasă tensiune, cu șamotorii lui Popa, despre care realmente nu auzi decît că au terminat lucrul într-un loc,1 înainte de a afla că lucrează acolo. Li s-au alăturat eroic „beneficiarii", ceea ce înseamnă echipele lui Chitari, lui Su- ditu sau Aurică Iacobescu, muncitori din tată în fiu în fabrică, și dirigințn conduși de vrednicul inginer Florian Apostol, prezenți într-un elan patriotic pe șantierul noii investiții; Treptat, treptat, colosul de beton și fier a prins viață. Azi, o linie cu un singur cuptor produce o cantitate de ciment de două ori mai mare decit cinci cuptoare obișnuite laolaltă.S-a întîmplat ca ziua cea mare a șantierului — adică ziua cind s-a a- prins focul în cuptor — să vestească o toamnă minunat de caldă. S-a întimplat ca cerul să fie senin, de un albastru neobișnuit de viu. Era a opta zi a lui octombrie. Sus, pe pile, cuptorul, o sobă grandioasă culcată pe o lungime de aproape o sută de metri, a început să miște încet, ro- tindu-se calm, ca să coacă la mii de grade calcarul smuls muntelui.Momentul declanșa emoție și admirație. *Teama de neprevăzut era prezentă : cuptorul acesta înmagazinează în construcția sa peste 1 700 tone de metal. Plus încărcătura, cantitatea uriașă de rocă. Deci — emoții. " cuptorul se rotea maiestuos și, al, tone de clinker. Iar soarele Dar cu de

Tudor BARAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

Marile ne cite tele mie nit, după darea lor în folosință, marcante prezențe binefăcătoare în viața oamenilor.Dacă facem abstracție de . complexele clinice ale centrelor universitare, inca- drate dintotdeauna cu elita .profesiunii medicale, constatam că și spitalele noi — ca acelea din Piatra Neamț și Hunedoara, Suceava sau Constanța, Vaslui sau Baia Mare. Miercurea Ciuc sau Bacău, cu echipe de muncă bine închegate, înalt calificate și profund devotate misiunii de a sluji sănătatea oamenilor — s-au înscris ca centre deosebit de active în peisajul medical general. Prezența lor este și o reflectare a marilor și multiplelor prefaceri socio-e- conomice prin care trec toate regiunile țării.Totuși, între nivelurile activității acestora persistă deosebiri. Am încercat, de aceea, sprijinindu-ne pe unele date furnizate de Ministerul Sănătății, să facem cîteva observații comparative, cu privire la activitatea' din două spitale mari : cel din orașul Gh. Gheorghiu-Dej și cel din Slobozia — unități cu a- ceeași capacitate, care servesc aproximativ același număr de locuitori (în jur de 125 de mii).-Ambele sînt de tip monobloc (spital cuplat cu policlinică). Rezerve de unul și două paturi, saloane

spitale județe- - cele mai multe cu 400—700 de paturi, al- cu o mie sau chiar o șase sute — au deve- la foarte puțin timp
maximum trei-patru paturi asigură un confort ridicat bolnavilor. Cheltuiala medie pentru o zi de spitalizare, și intr-un caz și în celălalt, se cifrează la circa o sută de lei. Si dotarea tehnică, de investigație, tratament, laborator este aproape identică în a- mîndouă mările unități a-

lele. în saloane — aceeași curățenie, lumină indirectă, lămpi de citit, instalație de semnalizare optică-sonoră pentru chemarea personalului, căști pentru ascultarea programului radio fără a-ți deranja vecinii, televizor. în sălile de mese de pe etaje.La Slobozia, spitalul împlinește doar cinci ani de

de

de lupte împotriva iobă- giei și pentru reducerea birului, pentru propășire națională și pentru acces la învățătură, și de mînuiri de arme în tabere ale răscoalelor, în cetele haiduciei, în „regimentele de grani- . ță“, în norii de pulbere ai • o tentativă de inovație ’48-lui revoluționar... d» enooîfio o» nîr>a r.Evident, și acest spațiu, care pentru mine în prima copilărie se confunda cu noțiunea însăși de patrie, și care prin lărgiri succesive de orbite o și semnifică într-o .măsură în mai adîncul meu, a înregistrat și înregistrează din plin transformările socialismu-

diții a clădirilor-monu- ment istoric, a parcurilor ________________ 1___________ _și aleilor, construirea unui . se văd cartierele de locuin- nou centru civic ! Jocul zigzagurilor, îndrăzneț, dedus din piscuri și fulgere, in liniile zidurilor și acoperișurilor, nu disimuleazăȘi de specific. Pe cind mîini iscusite de țărănci continuă să ,?nevedească“, prin împrejurimi, covoarele cu trandafiri mari roșii, frunze mari verzi și portocalii în cîmp o fabrică de textile sute, Netex, care a cat sute și sute de șl-a luat avîntul. La fel o întreprindere de sticlărie
șteluțe negru, nețe- califi- tineri,

țe noi, unde de la înființarea județului s-au dat în folosință 4 000 de apartamente din fondurile statului sau care devin elocvente prin graficul cifrelor : numai în anul 1974, numărul muncitorilor are de urcat cu 3 600. Dar care mai ales stau sub puterea celui mai apropiat viitor, din moment ce, în baza Programului și Directivelor partidului, pentru a nu ră-
Aurel RĂU

(Continuare în pag. a V-a)
______ J

in întrecerea pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, colectivul întreprinderii de articole de sticlărie București a obținut însemnate succese în utilizarea cu randament sporit a utilajelor și agregatelor moderne. în aspect din camera' matizare Foto :
fotografie : de auto-S. Cristian

A

UMANISMUL
REVOLUȚIONAR

tradiție, vocație și misiune

pidă, bună, ea nu se poate asigura. CiteVa deficiențe de execuție, folosirea necorespunzătoare a unor materiale au avut darul de a scumpi și îngreuna întreținerea. influențînd negativ funcționalitatea construcției. a spitalului însuși.Ținînd seama de viitoarele dezvoltări ale construcțiilor sanitare ar fi bine-

© STATUL CHELTUIEȘTE MILIARDE PENTRU OCROTIREA SĂ
NĂTĂȚII OAMENILOR MUNCII; ACTIVITATEA SPITALELOR ESTE 
ÎNTOTDEAUNA LA NIVELUL ACESTOR EFORTURI? © CÎTEVA 
CONCLUZII, REZULTATE DiNTR-0 COMPARAȚIE

flate în discuție. Cu aceasta, asemănările se cam termină.Pășind pragul instituției spitalicești din orașul Gh. Gheorghiu-Dej (care împlinește toamna aceasta zece ani de la intrarea in funcțiune), ai impresia că s-a deschis... ieri. Totul strălucește de curățenie, fie că este vorba de albul imaculat al lemnăriei, în concurență cu cel al așternu- turilor, sau de rinolitul ce plachează perfect dușume-

existență, dar — în comparație cu cel sus-amintit — acesta pare vechi și uzat, încă scări plăci prea mele colo fața coșcovită din cauza u- nor țevi corodate ce curg. Pe coridoare — curent. Lemnăria neetanșă a ferestrelor îl menține in permanentă, deși atunci cind este vorba de o aerisire ra-

de la intrare calci pe măcinate, făcute din de piatră poroasă, subțire. Multe dușu- sint prost placate. Ici. vezi pereți cu supra-

venit, prin urmare, ca specialiștii Ministerului Sănătății să facă o examinare comparativă, minuțioasă a acestor aspecte — spre a trage concluzii utile și a nu mai permite ca, pe seama unor aparente mici economii la execuția unui spital, să se creeze pe tot parcursul exploatării acestuia, in timp de generații, daune incomparabil mai mari.Să ne referim in, continuare — tot comparativ — la problema atît de impor-

Spitalul din Șlobozia se află — pe linia ferată — la o distanță de mai puțin de două ore de București ; cel din orașul Gh. Gheorghiu-Dej la aproape cinci ore. Era de așteptat, deci, ca în echipă de circa o sută de medici din orașul mai apropiat de Capitală să predomine specialiștii cu titluri și merite științifice. Dar lucrurile stau, cu oarecare aproximație, invers. Personalul .medical din orașul Gh. Gheorghiu- Dej numără trei doctori in științe și alți zece în diferite faze de susținere a doctoranturii cu multe lucrări originale axate pe realitatea locală, pe o patologie specifică. Aici a crescut și s-a format o echipă de chirurgi destoinici, pe care-i poți găsi la datorie oricînd e nevoie — respectiv 24 de ore fără întreru- : pere. Aici se rezolvă toate cazurile de urgente și se fac operații de înaltă tehnicitate (embolii la nivelul aortei, plăgi, de cord, rupturi de bronhii, plămîni, ficat, mari politraumatisme). în , decursul unui an numărul cazurilor nerezolvabile, și trimise la spitalele clinice din Iași, se pot număra pe degetele unei mîini. Pediatrii spitalului lucrează prin rotație și în policlinică. De altfel, și mortalitatea infantilă în acest municipiu este de circa 21 la mie, cu mult sub media pe țară, sub media județului și chiar sub media unor orașe
Al. PLĂIEȘU

(Continuare în pag. a IX-a)

a literaturii româneDacă Programul și Raportul adoptate de unanimitatea entuziastă a Congresului al XI-lea au calitatea fundamentală de a reuni, într-o impresionantă coeziune, într-o viziune unitară, cele trei dimensiuni' aîe procesului istoric desfășurat de poporul nostru, aceasta se datoreșle unei înțelegeri adinei, dialectice, a fiecărui moment al trecutului ca generator al prezentului care, la rîndul său, determină și prefigurează viitorul. De aceea, orice acțiune prevăzută în documente este "una reală și posibilă, fiecare idee și fiecare concept se întemeiază induc din unor vechi mulări de și ginduri vin dintr-o istorie crescută înSintagma „umanism revoluționar", de pildă, a produs și produce încă un puternic impact asupra' gindirii noastre prin ineditul ei, prin îndrăznelile creatoare pe care le sugerează. Dar ea s-a putut constitui numai ca expresie organică a unui salt calitativ intervenit într-un șir de realități care leagă istoria noastră veche de cea nouă, ca o continuare firească a unor tradiții naționale vii, pline de forță. Intr-adevăr, însuși folclorul nostru e per- rr.eat de umanismul funciar al poporului, venind din dubla sa. nobilă stirpe, romană și dacă. Incepînd cu Neagoe Basarab însă, în plină Renaștere europeană, și continuînd cu cronicarii, coordonatele etice, istorice și pojitice ale umanismului românesc au prins a se fixa într-un devenit permanență, din generație in gene- ardeleană a adăugat

și se suma acu- fapte care lungă

românesc au fel care a transmisibilă rație. Școala
V

umanismului românesc argumentele filologice ca un corolar al unor mari și trainice aspirații naționale, iar întregul iluminism în consonanță cu cel european pregătește conceptual terenul pentru primirea semințelor revoluției. Etapa care urmează este în întregime însuflețită de pasiunea revoluționară a pașoptiștilor. Anunțînd prefacerile mult așteptate, libertatea și înnoirile, Grigore Alexandrescu își strigă nădejdile într-un poem social-filozo- ", iar Alecu Russo, în specificul stil 1 mesianic,. folositde o întreagă Europă in așteptare. vorbea în patetica sa Cintare a României despre furtuna mîn- tuirii. Ca un sfir- și un început de

fie. „Anul 1840“,
însemnări de

Zoe DUMITRESCU 
BUȘULENGA

direcții specifice.revoluțio- șit de ev vechiev nou, revoluția însemna prăbușirea unei lumi și edificarea i. alteia, înălțarea poporului la luptă și libertate, încrederea în energia și forțele revoluționare ale mase1-" lor Așa credea, nădăjduia și scria 1 BălCescu, precursorul viziunii noastre științifice asupra istoriei, așa scriau, sub prestigioasa lui înrîurl- re, Kogălniceanu, Alecsandri, Bo- lintineanu. Angajarea cu toate puterile creatoare, cu jertfa vieții a- desea, în slujba poporului, a cauzei patriei române, acesta era crezul generației. Și l-au moștenit urmașii. întîi, cei din generația imediat următoare, Odobescu și Hasdeu. Apoi Eminescu.Cea mai mare parte a operei e- minesciene, mai cu seamă a celei de tinerețe, a fost înrîurită de a-
(Continuare în pag. a IV-a)
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și sănătate. OBIECTIVELE ECONOMICE IMEDIATE

și prosperitatea
nostru"

@ Agitația vizuală a fost adusă la zi © Ritmul nou al edițiilor gazetelor de 
perete ® Operativ, concret și combativ — pentru devansarea îndeplinirii cincinalului

Din partea a diferite organizații de partid și organizații de masă, colective de muncă din întreprinderi și instituții de pe întreg cuprinsul patriei, au continuat , să so-: scască telegrame în care se exprimă profunda satisfacție în legătură cu realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Aceste mesaje reafirmă, totodată, voința comuniștilor, a tuturor cetățenilor țării, indiferent do naționalitate, de a transpune în viață istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., de. a realiza cincinalul înainte de termen, de a înfăptui însuflețitorul program al partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.

ManifestîndUrși deplina aprobare față de documentele celui de-al XI-lea Congres' al partidului, care înfățișează drumul de continuă ascensiune străbătut de poporul nostru sub conducerea partidului, în construcția noii orînduiri, precum și viitorul luminos al patriei noastre, comuniștii și ceilalți lucrători din cadrul Ministerului Industriei Ușoare, asemenea întregului nostru popor, se angajează să muncească cu toată dăruirea de sine pentru îndeplinirea mărețelor obiective stabilite. în același timp, în telegramă este exprimată profunda satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al par-
în telegrama Biroului Comitetului municipal Sa- tu-Mare al P.C.R. ți Comitetului E- xecutiv al Consiliului popular municipal se scrie : Realegerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general • al partidului de către marele forum al comuniștilor — hotă- rîre ce exprimă voința unanimă a întregii noastre națiuni socialiste — a fost primită, ca pretutindeni în țară, cu mare bucurie de către toți cei ce muncesc și trăiesc pe aceste meleaguri înfloritoare ale patriei. în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor municipiului Satu-Mare, fără deosebire de naționalitate, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășș . Nicolae Ceaușescu, că vom strînge și mai puternic rîndurile în jurul partidului, al conducerii Sale încercate in frunte cu dumneavoastră.

Din întreaga țară continuă să sosească 
telegrame de felicitare adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în legătură cu realegerea 
în înalta funcție de secretar general al P. C. R.

tidului, chezășie a înaintării patriei noastre spre comunism.

Colectivul întreprinderii „1 Mai" din Ploiești a trimis, de asemenea, o telegramă, în care se arată : Realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, a umplut de bucurie inimile oamenilor muncii din unitatea noastră. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că noi, făuritorii instalațiilor de foraj, vom depune întreaga capacitate de muncă. șir.creație tehnică in.<yederjeac;înde«< plinirii la un îriă'lt iiivel de'exigență și responsabilitate .politică a sarcinilor ce ne revibmdinc. dffcumepm tele Congresului' al XI-lea al partidului.

într-un gînd și glas cu întreaga națiune română, se spune în telegrama adresată de Comitetul dețean Olt al femeilor, ne măm nemărginita bucurie realegerea dumneavoastră, și mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului. Vă rugăm să ne permiteți ca, folosind acest prilej, să vă urăm din toată inima viață lungă și sănătate deplină, multă putere de muncă pentru binele și prosperitatea națiunii noastre socialiste.Au mai adresat telegrame : colectivul Băncii de Investiții, întreprinderea de protecții anticorozive și utilaje speciale și Centrala de utilaje, automatizări și reparații în industria chimică, IPROCHIM- București, întreprinderea textilă „7 Noiembrie" București, I.A.S. Valea Călugărească, întreprinderea „Flacăra Roșie" din București, întreprinderea chimică Dudești, întreprinderile timișorene „Azur" și „Solventul", întreprinderea de fo- raje-București din cadrul . Minister, rului s Agriculturii, Industriei ■ ? Ali-‘ ■

ju- expri- pentru iubite

de înaltă prețuire și profund devotament față de bogata și strălucita activitate pe care o desfășu- rați, pentru neîncetata propășire a poporului nostru și pentru continua ridicare a prestigiului țării noastre în lume. De asemenea, vă asigurăm că slujitorii bisericii și credincioșii creștini ortodocși din cuprinsul acestei eparhii vor continua să-și aducă și de acum înainte contribuția lor sinceră și ho- tărită la lucrarea de înflorire și de întărire a scumpei noastre patrii și la slujirea cauzei nobile a păcii și cooperării frățești a tuturor popoarelor lumii.împărtășind cu toții entuziasmul și deplina încredere pentru realegerea Domniei Voastre în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, vă rugăm, domnule președinte, să primiți din partea noastră personal, a credincioșilor și clerului Bisericii Ortodoxe Române de pe plaiurile strămoșești dintre Olt și Dunăre, încredințarea că ne vom spori e- forturile închinate înfloririi șiînălțării patriei noastre dragi, sub încercata conducere a DomnieiVoastre, și biruinței depline a păcii în lume, se scrie în telegrama semnată de Arhiepiscopul și Mitropolitul Olteniei — Teoctist.Respectuos vă rugăm să primiți expresia deosebitei stime ce vă păstrăm și a celui mai sincer devotament, se arată în telegrama semnată de Mitropolitul Nicolae in numele membrilor adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului. în același timp, ținem să vă transmitem alese felicitări pentru înaltele funcțiuni pe care țara și poporul muncitor vi le-au încredințat. Dorim, totodată, să vă asigurăm, domnule președinte, că preoții și credincioșii ortodocși români din părțile Banatului, pe care îi reprezentăm, vor sprijini și de-acum înainte cu sporit elan eforturile ce. le depuneți pentru înflorirea patriei, pentru ridicarea bunăstării poporului, pentru pace și' bună înțelegere.Aceleași sentimente de. profundă■ clnsWfȘ'/și ’A'faj&ment necîiAtft’rara1 î le personalitatea remarcabilă aho-’ '
Telegrama Consiliului National al Societății de Cruce Roșie subliniază, la rîndul ei : Realegerea dumneavoastră, tovarășe N i c o 1 a e Ceaușescu, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, reprezintă cea mai sigură garanție că mărețul Program al par- ' tidului adoptat de Congresul al XI-lea, obiectivele economice și sociale in înfăptuirea cărora este angajată întreaga națiune, vor fi realizate cu succes.

montare-și Apelor, Institutul • de ” de p&Ko'riaîita'te'a remarcabilă a* to- cercetări pielărie, încălțăminte din varășului Nicolae Ceaușescu sînt Capitală:,o?„Chimimporțe!xport“, ota-sii ej treprindereâ „Unirea" și cooperativa „Automecanica" din București, precum și multe alte colective de oameni ai muncii din Capitală și din alte localități ale țării.Reprezentanții clerului și credincioșilor cultulili ortodox, întruniți în adunări eparhiale, au adresat, de asemenea, mesaje președintelui Republicii Socialiste România.în telegrama semnată de Arhiepiscopul Bucureștilor, Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, se spune.: Exprimăm Domniei Voastre sentimentele noastre

exprimate și în telegrama Semnată- de dr. Kovăcsf Lajos — episcop, și dr. Barabăssy Lăszlo — curator general, în numele Consistoriului Suprem al Bisericii Unitariene, întrunit în municipiul Cluj-Napoca. „Conducerea Bisericii Unitariene și toți credincioșii săi — se spune îr> telegramă — vă asigură de sprijinul total în realizarea idealurilor umaniste ale poporului nostru și în traducerea în viață a programului măreț care asigură viitorul nostru strălucitor și locul demn al patriei noastre — Republica Socialistă România — în lumea contemporană".
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Am intrat pe poarta întreprinderii de utilaj chimic din Ploiești — una din reputatele uzine din țară, care are de spus un cuvînt foarte greu în realizarea investițiilor din industria chimică — cu un subiect de investigație precis : cu cîtă operativitate și suplețe acționează organizațiile de partid pentru organizarea muncii politice, în măsură să mobilizeze e- nergiile colectivului la îndeplinirea o- biectivelor imediate care-i revin în lumina prevederilor din Program și Directive, din Raportul Comitetului Central aprobat de forumul comuniștilor români.— Întrucît documentele Congresului partidului au fost dezbătute, sînt cunoscute, și le vom aprofunda în continuare în cadrul formelor învă- țămîntului de partid — a spus tovarășul Ștefan Nan, secretarul comitetului de partid din întreprindere — problema-problemelor este de a a- plica operativ în practică spiritul și ideile lor, de a realiza întocmai sarcinile ce ne revin. Cum bine se știe, unde se vorbește mult, rămîne puțin timp pentru muncă. Am hotărît ca pînă la sfirșitul anului să renunțăm la ședințele care se țin numai în... virtutea obișnuinței și să ne ocupăm cit mai concret și mai direct de munca politică în mijlocul oamenilor pentru realizarea tuturor sarcinilor imediate pe care Ie avem, sarcini legate de îndeplinirea și depășirea planului pe acest an, implicit, de înfăptuirea cincinalului înainte de termen.Am căutat, pe parcursul unei zile de muncă, să notăm cîteva rezultate ale acestor preocupări....La comitetul de partid al uzinei secretarul comitetului municipal, tovarășul Nicolae Coman, împreună cu tovarășul loan Constantin, responsabil cu problemele de propagandă in comitetul de partid din uzină, reevaluează unele termene din planul de muncă : „Cam generos" — s-a spus privitor la prevederea după care „comisia de propagandă va studia noi modalități de îmbunătățire a agitației vizuale, în așa fel ca pînă la 1 februarie 1975 toată agitația vizuală să fie reîmprospătată". Socotind, pe - bună dreptate, că agitația vizuală nu înseamnă numai panouri mari, lăcuite, făcute cu mare meșteșug, că diferite chemări și lozinci se pot scrie și cu creta, pe loc s-a trecut la ceea ce s-ar putea numi „aducerea agitației vizuale la zi".La secția cazangerie grea, șeful secției și secretarul organizației de bază au scos din procesele verbale ale ultimelor adunări de grupă sindicală angajamentele echipelor și și în atenția mari, pe bade căldură, 30 de tone, s-au scris cucreta'‘intr-un cod anume, cu litere de-o șchioapă : „K (adică, ■ comanda de fabricație) 70410-N.P. (adică nota de predare pentru expediția din atelier) pe 20 XII 1974. Cu 5 zile în avans". Citim și la alte locuri de muncă : „K 70560-N.P.-10 XII. Cu 5 zile mai devreme", „K. 70281-N.P.-13 XII. Cu 7 zile în avans", „K. 70280-N.P.-10 XII. Cu 5 zile mai devreme". Și așa mai departe. Simplu, practic, fără artificii și fără cine știe ce măiestrie, echipelor conduse de Constantin Vlă- doiu, Nicolae Ionescu, Mihai Dor- neanu și altora le sînt astfel reamintite, minut cu minut, propriile angajamente luate în întrecere, le

este ținută mereu trează atenția pentru respectarea cuvîntului dat....O altă prevedere din planul de muncă al comitetului de partid din uzină : „La 27 decembrie, în ca; drul unei ședințe de birou, va fi prezentată o informare privind modul cum sînt aplicate propriile inițiative".— Ținem ședințe numai ca să ne informăm ?... s-a spus acum cîteva zile. Pregătirea ședinței trebuie făcută prin acțiuni concrete, care să se

oglindească prompt cerințele zilnice, să informeze operativ cititorii despre aspectele esențiale ale muncii. Cerință pe care responsabilul gazetei centrale a uzinei, tovarășul Constantin Stan, a înțeles-o bine. Am asistat chiar la schimbarea a două articole de la gazetă. într-unul, cu litere mari, s-a scris un citat din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Am adoptat în aceste zile hotărîri de importanță istorică. Acum este necesar să trecem cu hotărire Ia muncă in

in întreprinderea de utilaj chimic-Ploiești

soldeze cu rezultate concrete. Și de la această observație la faptă — un pas.Tehnicianul de la C.T.C. Eduard Pâtă a primit ca sarcină din partea biroului organizației de partid să întreprindă un raid cu aparatul de fotografiat prin secțiile cazangerie grea și ușoară. El a surprins pe viu, la locurile. de muncă ale sudorilor, felul cum este (sau nu este) aplicată inițiativa „Să lucrăm o zi pe lună cu electrozi economisiți". Nu i-a trebuit mult pentru developarea filmului și afișarea fotografiilor la gazetele de perete din secții. Trecînd apoi pe la locurile de muncă ale echipelor conduse de Ion Florea, Ștefan Spirea, Gheorghe Pățeanu, care erau criticate la gazetă pentru risipă de electrozi, a găsit lucrprile puse la punct, o ordine desăvîrșită. „Ochiul" aparatului de fotografiat n-a clipit degeaba....în. aceste zile hotărîtoare pentru încheierea cu succes a anului economic pentru buna pregătire a producției din 1975, evenimentele din producție se succed cu repeziciune, gazetele de perete nu mai pot respecta tradiția schimbării edițiilor de două ori pe lună. Ele trebuie să

toate domeniile de activitate, pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor obiectivelor care vor asigura ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație socialistă". Sub citat. încă patru rîn- duri. care se adresau tuturor. „Să ne întrebăm fiecare : cum răspundem în fiecare zi și în fiecare ceas prin fapte de muncă Ia acest indemn mobilizator ?“ Și pentru o edificare mai bună, ca un răspuns la întrebare, alături au fost menționate echipele care s-au distins în ultimele zile prin rezultatele cele mai bune......în zilele desfășurării lucrărilor Congresului partidului, stația de radioamplificare din uzină a reținut atenția îndeosebi cu rezultatele întrecerii din zilele de producție record, cu angajamentele asumate ca în lunile noiembrie și decembrie să se obțină o producție suplimentară de vîrf. Revăzînd programul stației de radioamplificare, responsabilul acesteia. tovarășul Radu Chivulescu, a socotit cu îndreptățire că el se cere îndreptat, mai mult decît pînă acum, spre probleme de stringentă actualitate din viața uzinei. Astfel, s-a născut ideea unei rubrici de „între-

bări și răspunsuri", în cadrul căreia oamenii din secții să ridice — prin intermediul microfonului — cele mai diferite probleme de care depinde buna desfășurare a muncii, iar cadre din conducerea uzinei, din serviciile funcționale să arate pe loc, fără tergiversări. în auzul întregii uzine, cum vor acționa pentru rezolvarea operativă a problemelor producției. Prima emisiune de acest fel, după cum ni s-a spus, a pornit de la. secția rulmenți, unde sint semnalate a- numite defecțiuni în organizarea colaborării interne ; apoi, de la rulmenți la forjă și tratamente, unde, de asemenea, colaborarea internă mai stînjenește buna desfășurare a procesului de producție....Ora 15. La cazangeria ușoară, schimburile de producție și-au predat ștafeta. Pentru cîteva minute însă, muncitorii, maiștrii schimburilor I și II s-au întîlnit într-o adunare fulger. Maiștrii Dumitru Matei, secretar al organizației de bază, și Constantin Pitiu au avut de făcut comunicări urgente. Cu prilejul unui sondaj au fost găsiți electrozi inoxidabili. nou-nouți, procurați din import, aruncați la întîmplare. Cazul’ a fost apreciat pe drept cuvînt foarte grav și trebuia înfățișat colectivului fără întîrziere.Nu s-au spus vorbe multe, dar au fost sever criticate risipa, manifestările ei concrete și atitudinile de nepăsare față de ele. Așezată pe „banca acuzării", risipa a primit un blam public energic. în același timp, multi dintre cei prezenți și-au putut spune că au fost puși în fața unul proces de conștiință. .Operativ, concret și combativ. Dar acțiunile inițiate se cer amplificate, astfel încit munca politico-educativă să devină sistematic un coautor al rezultatelor care se obțin în uzină, cu o contribuție substanțială. Ea trei- buie să fie vie, dinamică, eliberată de forme rigide, de generalități nej- concludente și neconvingătoare, astfel încit să influențeze puternic conștiința oamenilor, munca lor, pentru amplificarea continuă a rezultatelor bune repurtate în acest an.
Const. MORARU 
Const. CAPRARU

le-au adus sub ochii tuturora ptfttmWi teriiteoB schimbătoare fiecare cîntăripd peste la,.care,.lucrau, .oamenii
ț LA SUCEAVA
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Întîmplarea e, totuși, ieșită din comun. Salariații autobazei, se înghesuiseră pe băncile sălii de festivități și participau din inimă la desfășurarea programului artistic. Sărbătoreau 25 de ani de activitate. Două broșuri, una de 12, cealaltă de 48 de pagini, prima litografiată, a doua tipărită, realizau aspectul de „hronic" al evenimentului. Urmăream destinul acestor imprimate, făcute sul în mîinile puternice, unsuroase, ale șoferilor și mecanicilor. Cînd, deodată, am observat o mișcare ciudată. Unul dintre spectatori sesizase ceva neobișnuit în pliantul-ediție specială și dădea coate vecinului său. Apoi, din coate în coate, descoperirea a făcut ocolul sălii, ca o undă, și oamenii începuseră să ignoreze strădaniile brigăzii artistice de agitație, în favoarea a ceva ce li se părea mult mai a- tractiv în textul tipărit. Am privit și eu peste umărul lor. Nu am remarcat decît că pliantele sînt deschise la pagina 25. Acolo, alături de alți 16 oameni de frunte ai autobazei, își făcea profesiunea de credință, în cuvinte patetice și cu fotografia pusă alături, maistrul... X. Citind textul, în cunoștință de cauză, remarcai cu interes că maistrul relata despre maturizarea sa exclusiv sub aspect profesional. Nu era o scăpare din vedere. Lacuna din redactare corespundea lacunelor din procesul de desăvîrșire a omului. Maistrul devenise în 25 de ani un excelent mecanic, dar sub aspectul calităților morale rămăsese la stadiul de preucenicie. Meschin, profitor, hrăpăreț, talentatul meșter introdusese o practică cu totul aparte în relațiile cu șoferii : condiționa reparațiile de avantaje materiale, favoriza pe unii vinovați de avarii în paguba avutului obștesc, șterpelind de la unii și speculînd cu alții. Cu tot prestigiul profesional pe care și-I crease în autobază, muncitorii l-au luat de guler și l-au predat organelor de stat taman în ajunul festivității. N-a mai rămas timp să se rectifice pliantele.Peste cîteva zile, oamenii s-au strîns din nou. de data aceasta convocați special pentru a discuta

situația de partid a meșterului. L-au exclus, cum ar fi scos pe ușă din propria casă pe un intrus. Decizia lor nu mai era pur și simplu o reacție morală, ci un ACT POLITIC.Mi-am amintit că această înaltă simbioză între MORALĂ și POLITICĂ, specifică marxismului, a apărut odată cu partidul comunist, în redactarea lui relativ succintă, cu toată vitregia condițiilor în care a fost elaborat, primul Statut al Partidului Comunist Român, adoptat în anul 1922, la Congresul al II-lea, insera în art. 16 două cuvin

te de o emoționantă puritate și de o înălțătoare demnitate. Erau prevăzute acolo cele cinci obligații fundamentale ale membrului de partid. Una dintre ele era îndatorirea sfîntă de a păstra „CINSTEA PROLETARĂ".Răsturnînd cu autentică energie revoluționară toate scările de valori ale orînduirilor perimate din punct de vedere istoric, clasa muncitoare realiza și această spectaculoasă ranversare : politica, o instituție a cărei imagine se asociase prea des cu imoralitatea, își făcea din morală. în concepția noii clase, un obiectiv esențial, deveneau nu numai categorii, asociate, ci un tot unitar.Sub multe aspecte, politica de cincizeci și mai bine de ani a partidului nostru înseamnă o aplicare fidelă, la dimensiuni din ce în ce mai ample, cu valențe snorite, a imperativului cinstei proletare. Convingerea și demnitatea de clasă cu care proletariatul adopta morala cinstei, politica cinstei erau, pe atunci, o consecință a poziției sale de clasă exploatată, de clasă care suporta toate vicisitudinile inechității sociale și lupta împotriva acestei inechități. Statornicin- du-se puterea oamenilor muncii,

creîndu-se bazele autenticei egalități și autenticei dreptăți sociale, cinstea, etica și echitatea socialistă s-au afirmat tot mai larg pe plan social, spre a deveni acum, în această etapă, o necesitate obiectivă, stringentă, a întregii societăți. Echitatea, dreptatea, cinstea, aportul creator, toate normele eticii socialiste se înscriu ca o componentă indispensabilă a societății socialiste multilateral dezvoltate, pe care muncitorii, poporul întreg o construiesc și cu care se identifică, sensul ei de a fi. Ar fi de neconceput înaintarea spre comunism

fără înrădăcinarea puternică în om a noilor mentalități, a noilor principii morale, a noilor norme de comportare, fără o nouă atitudine față de muncă, fără o înțelegere profundă a răspunderii fiecăruia față de societate. Așa cum nu poți ajunge la comunism cu plugul de lemn, tot astfel pornirile hrăpărețe, tendințele de căpătuială, egoismul nu sînt admisibile și nici posibile într-o societate ale cărei mecanisme fundamentale se bazează pe contribuția fiecăruia după capacitățile sale maxime și pe repartiția după necesitățile reale.Normele eticii și echității socialiste au devenit, pe măsura construirii noii orînduiri, a triumfului noilor relații de producție, morală a întregii obști. Ele nu sint o construcție umanistă oarecare, pur și simplu un ideal, ci CONSECINȚA OBIECTIVĂ a existenței unei noi baze tehnico-materiale, a unor noi raporturi sociale, inclusiv de repartiție, generate în mod obiectiv de noile realități, de absența exploatării. De aici și marea însemnătate pe care codul etic comunist — document adoptat de Congresul al XI-lea al partidului — o are pentru formarea omului nou, pentru cultivarea și afirmarea

Ia acesta a trăsăturilor morale înaintate, demne de epoca pe care o edifică sub conducerea partidului. Etica socialiș.tă se instaurează pe terenul demolat de inechitate, cu un ansamblu de cerințe active, constructive, înaripate de perspectiva viitorului.înțelegem cît. se poate de bine fermitatea șoferilor și mecanicilor care l-au judecat pe amintitul meșter, fermitate pe care ar fi dovedit-o orice alt colectiv în împrejurări asemănătoare. Intransigența comuniștilor tinde să devină — și trebuie să devină — caracteristică a tuturor membrilor societății.1 Atitudinea activă, combativă a membrilor societății față de e- ventualele abateri de la normele eticii constituie reacția firească a celor din jurul nostru, membri sau nemerrțbri de partid. expresia consolidării în conștiința lor a noii morale.Actul de inechitate, în măsura în care încearcă să se strecoare, pe ici, pe colo, împins de tendințele individualiste ale unora, nu poate fi privit izolat, ca o simplă abatere de la conduită. Nu poți cocheta cu chilipirul, ceda ispitei căpătuielii și, în același timp, aspira spre viitor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „în etica unui comunist esențial este felul în care luptă pentru înfăptuirea programului general ; dar nici modul de gîndire și comportarea generală a comunistului nu sînt de importanță minoră". Viitorul, ca scop politic și ideal uman, viitorul nostru, către care ne înaripează Programul partidului, este opera ce se desăvîrșește prin aportul echitabil al tuturor, în condițiile celei mai mari intransigențe etice și pe baza celor mai rodnice raporturi de întrajutorare, tovărășești, corecte. Aceste priheioii morale sint ferm promovate de partid în întreaga viață socială, afirmarea în practică, peste tot, â normelor înscrise în codul etic comunist vi- zînd construcția omului nou, care edifică socialismul și va înălța comunismul pe pămîntul României.
Sergiu ANDON

W

meșteșugărescSUCEAVA (Corespondentul „Scînteii", Gh. Parascan). — La Suceava a fost construit și dat în folosință un modern complex meșteșugăresc. Importanta realizare a edililor suceveni se înscrie ca o contribuție de seamă pe linia diversificării serviciilor. către populație, a îmbunătățirii calității acestora. De la atelierele de foto și coafură, de la secțiile de croitorie de serie mică și confecții, covoare plușate, pînă la saloanele de primire comenzi și propriul magazin de expunere și desfacere, complexul meșteșugăresc se integrează armonios în ansamblul noilor edificii sucevene, realizat cu gust estetic și simț gospodăresc. Cei 600 meșteșugari suceveni care vor lucra aici au de pe acum asigurate cele mai bune condiții de activitate și de servire civilizată a populației.în fotografie : noul complex meșteșugăresc „Moda" inaugurat recent la Suceava.
*

I 
I 
APare de neînțeles să-ți tremure mîna răsfoind o carte cu un conținut devenit astăzi atit de comun. Cine n-a auzit de inovatori și inventatori? Numai că pe o pagină a volumului se afla o fotografie care m-a făcut să tresar. Sub ea. tipărit cu litere de titlu : „Multe din creațiile curente nici nu le mai consider inovații, ci simple sarcini. de serviciu".Citeam mărturisirea lui Ion Teșoi, dar în locul chipului inovatorului mi-a apărut brusc imaginea unui băiețel. Purta același nume, însă sub cartonașul înfățișind un obraz de copil se găseau cuvintele scrise de mîna mea cu ani in urmă : „Tatăl, mort pe front. Mama, Strivită într-o groapă de lut", în ochii copilului se ve-/ dea întipărită spaima' din clipa prăbușirii malului peste trupul viu al mamei. Dar și-n privirea inovatorului de azi a rămas parcă ceva din tristețea de atunci.Știam că n-a uitat, că n-a putut uita. A- flasem asta cu puțin timp înainte. împinsă de amintiri, pornisem in căutarea foștilor orfani de război crescuți în căminul de la Roman. Voiam să știu ce-au devenit. Primul întilnit mi-a fost călăuză. Printre evocări, spovedanii — n-au lipsit și lacrimile de emoție — auzeam mereu același îndemn : ..Să , treceți neapărat și pe la Ion Teșoi". Urmau expli

cațiile : „are peste 180 de inovații. Chiar și ziarele au scris despre el. Portretul lui stă de ani în centrul lașului pe un panou al fruntașilor. Soția sa, textilistă, e și ea fruntașă ; fotografia ei se află în manualele școlare. Și copiii le sînt foarte reușiți..."Colegii vorbeau despre Ion Teșoi cu mîn- drie și stimă, soco- tindu-1 faima căminiș-

tilor. Mă uimeau laudele lor, cu atît mai mult cu cît unii .dintre ei au diplome universitare și sînt fruntași la locurile de muncă. Vedeam în a- ceastă aglomerare a meritelor o manifestare de dragoste față de tristul și tăcutul coleg de orfelinat, și-mi plăcea solidaritatea foștilor căminiști.Curînd, în apartamentul cu numărul 10, din strada Socola I — locuit de familia Teșoi — mi-a fost dat să mă conving de seriozitatea spuselor. Ion Teșoi are într-adevăr peste 180 de inovații. Are și brevetul unei invenții, iar alta aștepta. pe o planșă, finisarea.Despre lucrările sale el vorbește cu o sinceră modestie. Mai mult chiar, susține că „nu și-a făcut decît datoria față de patrie, față de partid. care i-au ținut loc de părinți, i-au dat po

sibilitatea să-și facă un rost în viață". Conștiința îl obligă să fie vrednic de numele pe care și l-a însușit încă din anii orfelinatului, de fiu al patriei !Citind caietul în care Ion Teșoi' și-a povestit viața, m-am încredințat că bărbatul de astăzi n-a uitat cele întâmplate în copilărie. Și acum parcă vede lucind lacrima pe chipul soldatului bărbos în clipa plecării lui pe front. Omul lăsa în urmâ-i cinci copii Cît ulcelele de mărunței și o soție închin- gată în ghips : „Să a- veți grijă de mama !“.Ion Teșoi îmi mărturisea, poate cu putină părere de rău, că ar fi vrut să se dedice scrisului. îi plăcea și teatrul, jucase chiar și' în echipa de amatori, primise distincții pentru interpretare. Totuși. tehnica i-a fost mai la suflet. încă nu împlinise șaptesprezece âni cînd a făcut prima inovație. Are noroc și de o soție înțelegătoare și de copii buni, Care nu l-au rupt de la lucru...M-am gîndit că din aceste rtnduri se pot desprinde semnificații utile privind formarea omului înaintat. Și, pe urmă, cine știe ? Poate le vor citi cămi- niștii aflați undeva la Iași ori în afara lașului. Și, citindu-le. se vor bucura că unul dintre colegii lor, un fiu al patriei ca și ei. iși cinstește în felul a- cesta MAMA.
Vera HUDICI

SPITALE
LA RADIOGRAFIE

(Urmare din pag. I)cu vechi tradiții medicale. Și nave- tismul este aici inexistent !Revenind la Slobozia, vom arăta că aici nu a venit și încă nu s-a format nici un doctor în științe medicale (șapte medici se pregătesc în acest sens). Din echipa de 98 de medici, mai bine de jumătate continuă să facă naveta zilnic. Iar cele aproape patru ore de călătorie cotidiană cu un tren aglomerat nu contribuie nici Ia perfecționarea calificării proprii, nici la bunele servicii în cadrul spitalului. Faptul că dintre chirurgi jumătate lucrează între două trenuri nu poate favoriza, bineînțeles, închegarea spiritului de echipă — absolut necesar pentru obținerea unor rezultate din ce în ce mai bune. Numărul de operații este aici de două ori mal mic decît la spitalul din orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Și nu din lipsă de solicitări. Se resimte în spital, ca și în policlinică, numărul insuficient de neurologi, psihiatri, dermatologi, en- docrinologi, oncologi, oftalmologi, medici de laborator etc. (14 posturi sînt libere). Cabinetele policlinicii sînt suprasolicitate, iar un consult supune cetățeanul la o mare pierdere de vreme. Poate este cazul să amintim, în acest sens, experiența pozitivă a spitalului din orașul Gh. Gheorghiu- Dej, unde se practică reținerea priri telefon a orelor la medici de specialitate, respectarea ordinii de prezentare, ca și stabilirea unor ore speciale pentru formularistică (eliberări de fișe de sănătate, scutiri, certificate de boală etc.).Probabil că alte sondaje, în alta spitale, ar putea evidenția și alte aspecte — pozitive sau negative. De aceea, pentru înlăturarea unor rămî- neri în urmă, pentru ridicarea rapidă a nivelului activității tuturor spitalelor se impun largi și sistematica schimburi de experiență între conducerile acestora, între secții și servicii. între policlinici, ca și un sprijin mai mare din partea centrelor universitare.
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O verigă centrală a îndeplinirii sarcinilor fiecărei întreprinderi:

PRODUCTIVITATEA MUNCII
— și trei direcții principale de acțiune:

1. Utilajele lucrează 
la randamentul maxim ?
La întreprinderea „Electroceramica" din Turda, sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată la nivelul întregului cincinal în luna mai a anului acesta. în trei ani și unsprezece luni din acest cincinal, productivitatea muncii la „Electroceramica" a sporit cu 83 la sută, fără investiții deosebite. Ca urmare, în 1973, de pildă, cu aceleași utilaje și efective de oameni s-a realizat o producție cu 24 milioane lei mai mare decît în 1972, iar în acest an se va obține o producție cu 20 de milioane lei mai mare față de anul precedent.— Numai în a- cest an, ne relata directorul întreprinderii, tovarășul loan Moraru, productivitatea muncii pe muncitor a crescut cu 984 lei față de plan — și aceasta, în urma aplicării unor măsuri tehnice și organizatorice eficiente. Aș aminti doar citeva de dată recentă, pentru ca u- tilajele să lucreze la randamentul maxim. în urma unui studiu. la întocmirea căruia a participat un larg activ de muncitori și specialiști, s-a trecut la reorganizarea in flux a liniei de fabricație a izolatorilor de medie tensiune de 20 kV, care dețin o mare pondere în producția unității. Ansamblul de măsuri, luate a dus la dublarea productivității muncii la a- ceastă linie de fabricație. în același scop a fost introdus acordul global la principalele locuri de muncă. Ca urmare, productivitatea muncii a crescut la atelierul de izo

La întreprinderea 
„Electroceramica“-Turda

3. Cum sînt utilizate

Producția peste plan este o caracteristică a multor întreprinderi bucureștene. Sursa acesteia ? Tocmai folosirea spațiilor uzinale construite. La 15 martie a.c. ziarul „Scîn- teia" a publicat un articol in care erau consemnate preocupările organelor și organizațiilor de partid, ale colectivelor de întreprinderi din sectorul 2 al Capitalei pentru u- tilizarea superioară a suprafețelor uzinale. Se estima că. numai în anul 1974, prin folosirea măi judicioasă a spatiilor productive existente, pe ansamblul sectorului se va obține o producție suplimentară de 130 milioane lei.Iată-ne, după circa nouă luni, din nou în întreprinderile din sectorul 2. Cum au fost transpuse în viață măsurile avute în vedere pentru mai buna gospodărire a suprafețelor de producție construite 7 Ne-am oprit, pentru .început, la fabrica de montaj radio-televizoare- Pipera, din cadrul întreprinderii „Electronica". .— în unsprezece luni, prevederile de plan au fost îndeplinite și depășite, preciza ing. Herbert Riesenberg, director adjunct tehnic și de producție. Producția-marfă realizată peste

În unități din 
sectorul 2 al Capitalei

GIGANTUL
(Urmare din pag. I)octombrie strălucea blind, cerul era ,senin, străbătut numai de pale foarte subțiri de praf, insignifiante comparativ cu imaginea clasică a fabricilor. Stăteam tăcuți sub cuptor și ascultam ; în aerul din jur se auzea un singur fîșiit, semn că luciul inelelor au început lunga și rodnica lor mișcare.Dezmembrat în părțile lui constitutive, cuptorul rotativ înseamnă patru inele de circa o sută de tone de oțel fiecare, patruzeci și una de virole (adică cilindri în diametru de 6 metri puși cap la cap ca să formeze un tub întreg de 97 de metri), apoi umerii de beton și fier pentru susținere, agregate pentru invîrtire, sute și sute de metri de suduri, mii de ore de efort, minte infierbîntată de febra creației și a artei de a monta. Prin intrarea în funcțiune a cuptorului se semna punerea in funcțiune a întregii linii, Cineva a scris pe un colt de agregat cu vopsea argintie : „Fieni, octombrie 1974".Un adevărat record constructiv II constituie estacada. în locul funicu- larelor, neputincioase față de lăcomia lui „mîncă-piatră" ce s-a așezat falnic la Fieni, a fost întinsă o bandă care să transporte calcar pe distanța de aproape nouă kilometri. Constructorii inginerului Holban, montoril inginerului Mindrican s-au cățărat pe colțurile de munte, au co- borit în văi adinei și au ridicat în mijlocul pustietății, intr-un timp record, cea mai lungă estacadă montană din lume. Jgheabul pietrei coboară pieptiș peste abisuri. Temelia stației de unghi numărul 7 a fost scurmată cu săpoiul, iar pămîntul cărat în sus, de la douăzeci de metri adîncime, cu găleata.Sint oameni care trăiesc viața șantierului de cînd se sapă prima cazma de fundație și pînă ce fabrica merge tn plin. Un asemenea om est« 

latori de înaltă tensiune cu 16 la sută, iar la atelierul de preparare cu 16 la sută. Concret, în trei trimestre din acest an, producția-marfă la 1 000 lei fonduri fixe a crescut de la 849,8 lei la 916,8 lei, iar producția pe metru pătrat suprafață construită de la 3 741 la 4 383 lei. în perioada ce a trecut din cincinal, producția-marfă la 1 000 lei fonduri fixe a fost mărită cu 217 Ia sută.— Pe ce căi va crește, în continuare, randamentul activității întreprinderii?— în primul rînd, ne preocupă utilizarea cu indici superiori a mașinilor și instalațiilor, prinîncărcarea lor mai bună pe schimburi de lucru. Apoi, avem în vedere prevenirea întreruperilor accidentale, exploatarea cu maximă grijă a mijloacelor tehnice. Ne propunem să acționăm pentru asimilarea unor tehnologii noi de fabricație, printre care metalizarea izolatorilor de condensatoare. mărirea gradului de integrare a producției, prin trecerea la armarea izolatorilor-suport de interior și exterior. reorganizarea liniei de fabricație a izolatorilor EZSN — toate a- cestea în scopul valorificării superioare a dotării tehnice a întrenrinde- rii. în ceea ce privește efectele pe planul randamentului muncii. în a- ceastă ultimă lună a anului creșterea este în continuare substanțială față de media din perioada ce a trecut din 1974.
Alexandru MUREȘAN'corespondentul „Scînteii"

plan în această perioadă se ridică la 9,7 milioane lei.— în obținerea acestor rezultate, ce rol au avut măsurile preconizate în întreprindere pentru utilizarea mai bună a suprafețelor de producție ?— Foarte mare I Aplicind cu fermitate indicațiile prețioase date de secretarul general al partidului, cu ocazia vizitelor sale din anul trecut și din a- cest an în unitatea noastră, întregul spor de producție a fost realizat pe suprafețele existente.Ne-am interesat, în continuare,despre modalitățile practice de acțiune din această unitate economică pentru folosirea cit mai eficientă a spațiilor de producție. Concret, aflăm că, prin modificările tehnologice aduse benzilor de radioreceptoare, în acest an a fost eliberată o suprafață de circa 600 mp. In acest spațiu au fost montate și puse in funcțiune, eșalonat, patru noi linii de montaj pentru televizoare. O altă măsură : modificarea tehnologiei de fabricație a șasiului pentru televizoare. Efectul ? în spațiile existente au fost puse în funcțiune trei noi linii de fabricație a șasiurilor. Demn de remarcat este faptul că, prin asemenea acțiuni,
DE LA FIENIIon Oancea, șef de Iot. Un om obișnuit, nimic nu-1 deosebește la prima vedere de ceilalți constructori. „Am fost o viață întreagă constructor", afirmă el, deși tinerețea nu i-ar da voie să. vorbească la trecut. Este expresia curată a autorității muncii. Are notat în carnețelul lui : „Fieni, șantierul 33". Adică aici, la Fieni, este pe al 33-lea șantier pe care a lucrat. Aceasta e viața lui Iulică Oancea ; o continuă legătură între un angajament și o izbindă, sau, cu alte cuvinte, un angajament total față de partidul comunist din care face parte, față de programul dezvoltării socialiste a patriei. Urmărit de patima meșterului Manole, Oancea se găsește întotdeauna acolo unde se construiesc obiectivele cincinalului. Sau Ion Lipan. Omul care n-are timp nici măcar să ne facă semn cu mina la salut, dar care transformă munca sa în artă și curaj. Nu este ușor să stai de dimineață pînă seara tirziu pe schele, cu privirea concentrată la orice mișcare ce o faci tu sau tovarășul de lingă tine. Cu toate acestea. Ion Lipan, șef de echipă montori electrofiltre de pe șantierul fabricii din Fieni, de cum se scoală privește cerul — se bucură de-i limpede ca sticla, se zgribulește de ciudă cînd vede norii răzleți peste dealuri, unde se cerne1 ploaia. Și ia drumul șantierului.De altfel, chiar oamenii șantierului recunosc că cea mai mare izbîn- dă acumulată la Fieni este creșterea disciplinei și, implicit, creșterea productivității muncii. Aceasta a fost calea pe care au pășit ei cu hotărîre, asigurînd sarcina realizării unor montaje de o tehnologie aparte, mîndria vieții lor de constructori fruntași, chemați pe marile șantiere dintr-un colț de țară în altul, intrînd pe înmulțitele porți ale acestor uzine de amplasat uzine, aureolați de cinste și respect pentru străduința și dăruirea lor comunistă. 

în întreprindere s-au asigurat numărul de linii tehnologice impus de realizarea sarcinilor de plan pe acest an, capacitățile de producție necesare pentru îndeplinirea prevederilor de plan din anul viitor, din primele sale zile. Mai concret, prin aceste măsuri, se va obține un spor anual de producție de 100 000 televizoare, față de capacitatea prevăzută în proiecte.Desigur, despre realizările din acest domeniu de la fabripa de montaj ra- dio-televizoare-Pipera ar mai fi multe de spus. Precizăm că toate lucrările impuse de- folosirea rațională a suprafețelor construite, inclusiv mașinile și utilajele de pe noile linii tehnologice, au Ia bază efortul propriu al colectivului de aici, reali- zîndu-se prin autoutilare.Cum se acționează în celelalte unități economice din sectorul 2 pentru creșterea gradului de utilizare a spatiilor de producție existente ? La întreprinderea „Sintofarm", pe noile spații introduse în circuitul productiv, in acest an s-a asigurat un spor de producție anual de 42 milioane Iei. La întreprinderea „Stela", în urma mutării depozitelor în afara halelor de producție, în spațiul rămas liber a fost pusă în funcțiune o nouă linie tehnologică, cu 15 luni mai devreme față de varianta în care se preconiza construirea unei noi clădiri. Capacitatea noii linii este de circa 8 000 tone săpun de rufe pe an.— Rezultate la fel de bune în folosirea spațiilor construite au fost obținute și în celelalte întreprinderi din sector, ne spunea ing. Adriana Moraru, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 2. La întreprinderea de calculatoare, de pildă, în acest an au fost redați circuitului productiv aproape 500 mp, iar la fabrica de mobilă de bucătărie din cadrul Combinatului de industrializare a lemnului-Pipera, prin reorganizarea fluxurilor tehnologice, pe suprafețele existente se va obține în acest an, comparativ cu 1973, o producție suplimentară de 17 milioane Iei. Pe ansamblul sectorului, sarcinile de plan, în 11 luni din acest an, au fost îndeplinite și depășite, producția industrială înregistrînd o creștere de 21 la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, considerăm că rezervele interne în ceea ce privește mai buna gospodărire a suprafețelor de producție nu au fost epuizate. O dovedesc analizele efectuate în întreprinderi ; o atare concluzie rezultă și din consultările avute cu numeroase cadre de conducere, cu specialiști din unitățile economice ale sectorului. Iată de ce acordăm, în continuare, o mare importanță acestei probleme, o tratăm ca o sarcină de permanentă actualitate, desprinsă cu pregnanță din documentele Congresului al. XI-lea al partidului.
Ilie ȘTEFAN

sala de mașiniTermocentrala Mintia-Deva
VINE ÎNGHEȚUL: Mimlo admi

Hă tniale io citeva zileîn cele mai multe județe ale țării, arăturile adinei de toamnă s-au încheiat sau sînt, practic, încheiate. Au mai rămas de arat suprafețe mai mari în județele din vestul țării, puternic afectate de ploi în această toamnă. Avind în vedere că această lucrare asigură un spor de recoltă de aproximativ' 20—25 la sută, organele agricole au indicat să se are toate suprafețele : capetele de tarla, terenurile dintre construcțiile zootehnice, absolut tot ce se poate cultiva. Faptul că solul îngheață la suprafață permite tractoarelor să intre și acolo unde pămîntul e mai u- med. Există deci condiții să se facă arături adinei pe toate suprafețele prevăzute a se însămința în primăvară. Cum se desfășoară această lucrare ? Iată concluziile unui raid- anchetă.
'SĂLAimCele circa 14,00.0 ha arate pînă la începutul acestei săptămîni în județul Sălaj reprezintă circa jumătate din suprafețele prevăzute. Tractoriștii din stațiunile pentru mecanizarea a- griculturii și din unitățile agricole de stat din județ lucrează, in continuare, cu eforturi înzecite, pentru a executa arături pe o suprafață cit mai mare. Se evidențiază mecanizatorii din secțiile care servesc cooperativele agricole Cehu-Silvaniei, Buciumi, Romănași. Fildu. Dragu, Zim- bor, Sînmihaiu-Almașului și altele ; 

ei au executat arături pe mai mult

2. Timpul de muncă 
este folosit integral? întreprinderea „Trlcodava" din Capitals — secția tricotat circulare Foto: E. Dichiseana

După 11 luni din acest an, întreprinderea de osii și boghiuri Balș a realizat planul la producția globală în proporție de 102 la sută. Judecind lucrurile prin prisma acestui principal indicator, se poate aprecia că activitatea întreprinderii se desfășoară normal, în condiții optime. O privire mai atentă însă scoate în evidență neîmpliniri la alți indicatori, între care și la productivitatea muncii. De altfel, dacă productivitatea muncii ar fi fost realizată în aceeași proporție ca producția globală, sporul de producție obținut peste plan ar fi fost de peste 100 milioane Iei, față de aproape 18 mili- oan'e lei, cit s-a înregistrat în 11 luni ale anului curent. Dar productivitatea muncii nu s-a îndeplinit cu aproape 10 Ia sută. Concret, iată care este situația : numărul mediu scriptic al lucrătorilor este depășit cu 468 oameni (113,2 la sută), indicele de utilizare a fondului de timp al muncitorilor se ridică doar la 94,3 la sută. Nu au fost utilizate, în perioada la care ne referim, 50 978 ore-om (întreruperi — 12 895 ore-om, învoiri — 3 267 ore-om, absențe nemotivate — 17 781 ore-om). Nici în ceea ce privește gradul de folosire a fondului de timp al mașinilor-unelte realizările nu sînt pe măsura posibilităților. Datorită reparațiilor accidentale s-au irosit 193 000 ore-mași- nă, a schimbărilor neprogramate 118 531 ore-mașină, a lipsei materiilor prime și materialelor — 99 207 ore-mașină. Drept urmare, gradul de folosire a timpului mijloacelor teh-, nice a fost de 69 la sută, față de 85 la sută, cit este prevăzut.— Numărul mediu scriptic al lucrătorilor — ne spunea tov. Constantin Dobroiu, ingiherul-șef al unității — este depășit, deoarece centrala ne-a planificat un număr mai mic de lucrători decît se ry^vede^n- studiul; tehnico-economic. în afară de aceaSioJ ta, noi folosim circa 100 de muncitori la curățitul cUt?rlqr"_‘de'"unsoaj-ff-_ ale cadrelor de boghiuri, operație pe care trebuia (și trebuie) să le exe

La întreprinderea 
de osii și boghiuri Balș

de jumătate din suprafețele prevăzute. Ținind seama că timpul este foarte înaintat și de faptul că suprafețele arate sint destul de mici, biroul comitetului județean de partid a stabilit măsuri pentru a asigura în permanență funcționarea întregului parc de tractoare.. Specialiștii din cooperativele agricole depistează zilnic parcelele zvîntate, în special cele situate în pantă și cu soluri u- șoare, pentru ca, imediat ce terenul permite, tractoarele să intre la arat. în aceste zile, cele 700 tractoare repartizate la arat au fost concentrate acolo unde solul se poate lucra mai bine. întrucît noaptea pă- mintul îngheață la suprafață, tractoarele pot intra și pe parcelele cu o umiditate mai mare. Tocmai acest lucru impune să se acționeze hotărît pentru intensificarea ritmului de lucru și în cooperativele Zalnoc, Letca, Dișod, Poiana Blenchii, Miș- na, Plopiș și altele, rămase mult în urmă la executarea arăturilor.
Gheorghe RUSUcorespondentul „6cînteil"

Unitățile agricole din județul Ialomița dispun de suficiente forțe mecanice pentru a încheia arăturile adinei pe toate suprafețele. Dovadă este și .faptul că, datorită măsurilor energice luate de biroul comitetului județean de partid pentru impulsionarea ritmului de lucru, un mare număr de. cooperative agricole 

cute întreprinderea „23 August" din Capitală, cu care cooperăm la fabricarea unor piese și subansamble de mașini. De asemenea, cea mai mare parte a stagnărilor din lipsa materiilor prime și materialelor se datorează unităților cu care cooperăm : „23 August" din București, I.V. Arad, I.U.C. Tirgoviște, I.P.A. Sibiu ș.a. Am precizat toate acestea nu ca o critică la adresa întreprinderilor respective, ci pentru ca, prin intermediul „Scînteii", să afie și muncitorii, tehnicienii și inginerii din aceste unități despre necazurile noastre și să ne sprijine în realizarea producției și a productivității muncii, livrîndu-ne la termen piesele contractate.Sigur că și în cadrul întreprinderii din Balș sînt încă multe de făcut pentru lichidarea absențelor nemotivate, pentru folosirea mai bună a mașinilor și utilajelor. Despre măsurile care se iau în vederea îndeplinirii planului productivității muncii, ne-a vorbit tov. ing. Nicolae Ionescu, directorul întreprinderii :— Majoritatea dintre lucrătorii noștri sînt tineri în formare, prove- niți din împrejurimile Balșului. De aceea, trebuie să desfășurăm o muncă politico-educativă mai intensă, să le ridicăm gradul de cunoștințe profesionale și culturale. Pe lingă acestea, am luat măsuri pentru organizarea judicioasă a transportului navetiștilor, pentru folosirea deplină a mașinilor și utilajelor, a spațiilor existente. Printr-un efort comun al constructorului și beneficiarului vom da în funcțiune. Ia 31 decembrie 1974, cu un an de zile mai devreme, un cuptor de 50 tone pe șarjă la oțelăria electrică și o capacitate de 5 000 boghiuri pe an.’ Există, așadar, destule premise pentru ca la întreprinderea de osii și boghiuri Balș indicatorul pro- diictiVJ^reă'fiauncii să fip/nu rlumai îndeplifilt ci'și depășit..'Cd,6 condiție : să se folosească integral timpul ‘'0. iHSSHrrrwa I ni ic oistniiq
Emilian ROUĂ vcorespondentul „Scînteii"

și întreprinderi agricole de stat au realizat integral ogoarele de toamnă. Totodată însă, trebuie să precizăm că într-o serie de cooperative și ferme de staff din cauza organizării defectuoase a, muncii, cocenii netăiați stau în calea tractoarelor, nu se poate realiza viteza zilnică de lucru. Acesta este motivul pentru care, în momentul de față, au mail rămas de arat 40 000 ha. Tov. ing. Ion Cristea, directorul direcției agricole, ne-a declarat că în fiecare zi ies ,1a arat 4 000 de tractoare și că în 8 sau 10 zile se va încheia această lucrare. De ce încă atîtea zile ?Constantin Neagu, șeful serviciului producție de la S.M.A. Cuza Vodă : „Dacă ar fi fost după noi, am fi terminat de mult. Trebuie să mutăm mereu tractoarele de pe o solă pe alta, deoarece nu s-a eliberat terenul de coceni. Avem 110 tractoare și 920 ha de arat. în 3 zile lucrătoare s-ar putea încheia". într-adevăr, p6 terenurile cooperativei agricole Cuza Vodă pe cîmp sînt încă fișii cu coceni. în unele locuri, tractoriștii au trebuit să mute glugile de coceni ca să poată ara. Cooperativa are 200 ha neeliberate. în rest, nici o palmă de loc nearat. La *fel stau lucrurile și în unele unități servite de S.M.A. Plevna. Cooperativa din satul Lup- șanu mai are de arat 400 ha, iar teren eliberat numai 80 ha ; de asemenea, cooperativa din Plevna — 280 ha de arat, iar fără coceni 60 ha. Din lipsă de teren eliberat, în unitățile agricole din raza S.M.A. Lehliu mai sint de arat 1 500 ha.
Lucian CIUBOTARUcorespondentul „Scînteii"

A început campania de revizii 
și reparații ale tractoarelor 

...dar a râmas deschisa 
problema pieselor de schimbLucrătorii din agricultură s-au angajat ca în anul viitor — ultimul din actualul cincinal — să obțină producții superioare în toate sectoarele de activitate. Aceasta presupune, printre altele, repararea și revizuirea din vreme a tractoarelor și celorlalte mașini, astfel ca lucrările agricole să poată fi executate la timp și de bună calitate. în urma verificărilor tehnice efectuate recent s-a stabilit, că, pînă la 20 februarie 1975, în secțiile și stațiunile pentru mecanizarea a- griculturii vor fi reparate circa 63 000 tractoare. Pentru aceasta — așa cum ne relata tov. Vladimir To- muleț, șef de serviciu în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor — au fost luate o serie de măsuri. Astfel, au fost organizate 14 centre interjudețene, unde vor fi recondiționate 42 000 cămăși de cilindru și 16 centre pentru rccondiționarea a peste 17 000 arbori cotiți. De asemenea, în fiecare județ există centre specializate de reparații.Prezentind aceste preocupări pozitive, nu putem spune însă că agricultura a făcut totul pentru buna gospodărire a pieselor de schimb. Chiar în direcția extinderii și. generalizării experienței a- cumUlate,-; înj, udele unități > din1 agri*, cultură trebuie să se acționeze cu ' mai multă fermitate. în trei trimes- - 1 tre ale . anului, de pildă, cqnSuihut) de pinioane ale cutiei de viteză a fost de 5 bucăți la 100 tractoare la S.M.A. din județul Arad și de 11 bucăți în județul Ialomița. Diferențe există și în ce privește consumul de discuri pentru ambreiaj : 36 la 100 tractoare în județul Timiș" și 23 în județuV Arad, în condiții de lucru asemănătoare. De aici rezultă Că, in unele județe, se consumă încă multe piese de schimb, ceea ce impune acordarea unei atenții sporite exploatării și întreținerii in bune condiții a tractoarelor.Tot atît de adevărat este și faptul că, cu toate preocupările unităților agricole de a asigura buna, desfășurare a reparațiilor la tractoare și mașini agricole — acțiune de mare răspundere pentru mecanizatori — totuși în unele stațiuni de mecanizare se resimt încă de pe acum, de la începutul acestei campanii, o serie de greutăți. „Practic, sîntem puși în situația de a nu mai putea continua activitatea, ne spunea tov. Ion Constantin, directorul S.M.A. Cioro- gîrla, județul Ilfov. în această campanie trebuie să reparăm 160 tractoare, adică 2 tractoare pe zi. Pentru îndeplinirea acestei sarcini trebuie să ni se asigure, în cel mai scurt timp, piesele de schimb necesare". Și, din păcate, pot fi date încă multe asemenea exemple.Datele furnizate de forurile de resort din agricultură arată clar : întreprinderile producătoare din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele au restanțe la livrarea unui număr de 222 repere. Cele mai mari rămîneri în urmă se localizează, ca și pînă acum, la întreprinderea „Tractorul" din Brașov, întreprinderea de mașini a- gricole „7 Noiembrie" din Craiova, întreprinderea mecanică Codlea, întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra Neamț.Ce „piesă" nu funcționează cum trebuie în mecanismul asigurării pieselor de schimb ? „Totul pornește de la însuși modul cum se repartizează producerea pieselor de schimb — ne răspunde tov. loan Miclescu,. directorul Direcției generale de aprovizionare tehnică din Ministerul Agriculturii. Practic, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele lasă adesea repartizarea capacităților de producție pentru fabricarea pieselor de schimb pe un ultim loc, după acoperirea tuturor celorlalte necesități. Din a- ceastă cauză, avem în permanență discuții chiar și în faza contractării

IN INDUSTRIA LOCALA DIN HUNEDOARA

ProduseAcționînd. pentru realizarea înainte de termen a actualului cincinal, colectivele de muncă din unitățile întreprinderii județene Hunedoara de industrie locală au reușit să îndeplinească, cu peste trei luni în- avans, sarcinile de plan revenite pe patru ani ai cincinalului. Este elocvent faptul că, numai în primele 11 luni din acest an, pe ansamblul întreprinderii s-a realizat o producție industrială suplimentară în valoare de peste 17 milioane lei.— Sporul de producție obținut în această perioadă — ne spune tovarășul Petre Prodan, directorul întreprinderii — s-a materializat atît in produse destinate relațiilor de colaborare pe care le avem cu întreprin- 

pieselor de schimb necesare agriculturii. In prezent, din necesarul pa anul 1975, nu am contractat incă piese de schimb pentru tractoare în valoare de 17 milioane lei. Situația se agravează, deoarece și în întreprinderi producerea pieselor de schimb este lăsată, uneori, pe un loc secundar, o dovadă fiind faptul că restanțele în realizarea contractelor pe 1974, în loc să scadă, au crescut în ultimele luni".Deci, o primă urgență constă In recuperarea restanțelor de către unele unități constructoare de mașini în livrarea pieselor de schimb pentru agricultură.Este drept, în vederea lichidării restanțelor la piesele, de schimb necesare unităților agricole, încă de la jumătatea acestui an s-au întocmit grafice, care au fost însușite de întreprinderile constructoare de mașini. Dar acestea nu au fost întru totul respectate. La întreprinderea „Tractorul" din Brașov, de pildă, în prezent se înregistrează restanțe la 68 repere, cantitățile nelivrate la blocurile motor, chiulase, sateliți, axe priză crescînd în ultimul timp. în al doilea rînd, o altă urgență privește încheierea, în cel mai. scurt timp, a tuturor contractelor pentru anii! 1975. Conducerile M.I.C.M.G. și M.A.I.A.A. s-au întîl- nitț ';lk>'31f> oathmbrie'i a. c., pentluia analiza această' problemă majoră. A- tunci nu s-a găsit pe loc o soluție și M.I.C.M.G. s-a angajat ca, pînă la 8 noiembfiei să rezolve problema. Iată însă că termenul stabilit a trecut și, totuși, nu au fost încă contractate integral piesele de schimb necesare agriculturii în anul viitor.Care sînt perspectivele? La această întrebare ne răspunde tov. Teodor Straus, director în M.I.C.M.G., care a precizat :— în urma măsurilor luate recent — și aș menționa organizarea lucrului în schimburi prelungite, în special la întreprinderile „7 Noiembrie" Craiova și „Ceahlăul" Piatra Neamț, repartizarea unui număr sporit de utilaje pentru prelucrări — restanțele la piesele de schimb necesare pentru mașinile agricole vor fi recuperate pînă la sfîrșitul anului. Dacă, totuși,- la unele repere vor mai ră- mîne mici restanțe, acestea vor fi lichidate în primele două luni ale anului 1975. O problemă deosebită o constituie asigurarea pieselor da schimb pentru tractoare. Aceasta, deoarece capacitățile de producție ale întreprinderii „Tractorul" Brașov nu satisfac, în totalitate, necesitățile, îndeosebi la piesele turnate, forjate și în sectorul de prelucrări mecanice, la danturare și fre- zarea de caneluri. Pentru rezolvarea problemei am acționat in două direcții. în primul rînd, am stabilit ca execuția unor repere să fie transferată de la Brașov Ia întreprinderea de autoturisme din Pitești. în al doilea rînd, împreună cu organele de sinteză căutăm posibilități suplimentare de execuție a pieselor de schimb în diferite întreprinderi din alte ministere. Pentru anul 1975, din cele circa 7 000 repere pe care trebuie să le asigurăm agriculturii, nu sînt încheiate contracte la 15 repere. Prin măsurile luate pentru depistarea de noi capacități de producție și de urgentare a importului de mașini-unelte necesare întreprinderii „Tractorul" Brașov, a- preciem că, într-un timp scurt, vom contracta toate reperele de care are nevoie agricultura.Apelul lucrătorilor din agriculturi este ca toate aceste probleme să fie grabnic și definitiv soluționate, pentru asigurarea condițiilor necesare a- provizionării cu piesele de schimb destinate reparării tractoarelor șl mașinilor agricole.
Ion TEODOR

1 M

derile industriale republicane, cit și în mărfuri' destinate comerțului nostru socialist, pentru satisfacerea în mai mare măsură a diverselor cerințe ale populației. Așa, spre exemplu, unitățile noastre au livrat suplimentar în acest an la fondul pieței garnituri și diverse piese de mobilă, o gamă variată de articole de uz casnic și gospodăresc, a căror valoare trece de 5,5 milioane lei. în pas cu obținerea acestor creșteri cantitative, o atenție deosebită am acordatgradului de utilitate al produselor destinate populației.Sabin IONESCU corespondentul „Scînteii"

5

*
I

*

i
i 
j

ridicării calității * și



PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 11 decembrie 1974

Spectacol de gală al ansamblului

„Mansude" din H P. D. Coreeană
ATELIERELE-ȘCOALĂ

PRODUC, ADICĂ EDUCĂ•••
Pe scena Operei Române din București a ayuț loc, marți seara, un spectacol de gală prezentat de ansamblul artistic „Mansude" din Phenian (R.P.D,. Cpreeană).Au asistat tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Gheorghe Cioară, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Ștefan Andrei, Mihai Dalea, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai uniunilor de creație, personalități ale vieții culturale și artistice.Au fost de față Pak Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Cean Ceăl, adjunct al ministrului culturii din R.P.D. Coreeană, șefi de misiuni diplomatice acreditați în România.Spectacolul —, eveniment artistic de ținută — a demonstrat înaltele virtuți interpretative ale ansamblului coreean, continuator al unei arte milenare, pe care publicul românesc a avut posibilitatea să o admire și cu alte prilejuri. Aplauzele repetate, florile oferite în final oaspeților au

colectiv de artiști, plini de sensibilitate și virtuozitate. t (Agerpres)cohstituit expresii ale prețuirii momentelor,. de aleasă satisfacție estetică prilejuite de intîlnirea cu acest

U 0(0 ® s f
ifsă ||||

Mesajul artistic al unei calde prieteniidespre artaR.P.D. CoNici nu se poate vorbi cintecului și dansului în _______ ____reeană fără a aminti de celebrul ansamblu „Mansude". Și cine a văzut filmul „Nimic nu este de invidiat'pe lume" este perfect edificat de ceea ce înseamnă artă autentică, artă cu mesaj vibrant, ce slujește patria și poporul. Nu o dată am ascultat coruri Ce vorbeau despre lupta pentru eliberare socială și națională a poporului coreean, despre lupta detașamentelor de partizani împotriva ocupanților. japonezi în anii celui de-al, doilea război mondial, a regimului' colonial, despre eroismul comuniștilor, despre munca și realizările Coreei socialiste. Nu o dată am apreciat conținutul revoluționar al artei coreene, înalta ei valoare educativă.Prilej clntului reeană care ansamblul le-a lui bucureștean. Arii ascultat cînte- ce patriotice, revoluționare, cîntece închinate tovarășului Kim Ir Sen, coruri închinate frumuseților patriei, cîntece despre recoltele bogate și despre sentimentele fierbinți ce. în

de a cunoaște. mai bine arta și dansului din R.P.D. Co- au fost spectacolele pe artistic „Mansude"oferit în aceste zile publicu-

suflețesc munca oamenilor astăzi. Au impresionat și tălmăcire a cintecului „Trei nume" și intonarea noscute pagini de folclor : mîndro", „Trandafir de la __________ _Fiecare cîntec, fiecare moment coral apărea ca o confesiune despre gîndurile și năzuințele unor oameni care muncesc entuziast, care-și închină toate eforturile construcției socialiste a patriei.Cîntecele s-au împletit cu dansurile. Dansuri în care se sugera bogăția recoltei, legănatul spicelor în lanurile de pe cîmpia Sarion, în care cupluri grațioase de fete și băieți povesteau despre muncă, despre bucuria culesului roadelor pă- mintului. Simbolul florilor de măr, și azaleele, și coloritul pastelat al costumelor tradiționale, și evantaiele, și podoabele strălucitoare vorbeau parcă despre pitorescul Kumgansan- ului — munții de Diamant, despre legenda lacului Samilpo, lacul ce are culoarea fascinantă a jadului, despre semnificația florii de cimbale, despre înfrățirea omului cu pămintul său. Și ca o cunună a acestora: dansul fetelor îmbrăcate în alb, în decorul fulgilor de zăpadă, dans îngemănat

Coreei de expresiva românesc unor cu- „Știi tu Moldova".
cu mișcările pline de elan ale tinerei ostaș ce poartă eșarfă roșie.Soli ai poporului coreean — artiștii ansamblului artistic „Mansude" sînt neîntrecuți dansatori, buni coriști, sint într-adevăr maeștri ai unei arte cu bogată tradiție. Spectacolele lor au valoarea artei autentice, artei cu puternic caracter militant, patriotic. Publicul bucureștean i-a aplaudat cu multă căldură, salutînd evoluția lor pe scena Operei Române ca încă o treaptă în cunoașterea reciprocă și adîncirea prieteniei frățești între popoarele celor două țări.Cortina s-a închis și spectatorul are încă în imagine „dorjabii albi de pe munții Diamant", „recolta bogată din satul Gîmgang", „Azaleele patriei"...

Smaranda OȚEANU

O zi obișnuită de școală... In laboratorul de fizică al ■ liceului „Mihai Eminescu" din Satu-Mare, elevii din anul III urmăresc cu atenție lecția curentă, lucrind individual cu un soi de cutiuțe din metal și plexiglas aflate intr-o trusă de „circuite logice". Deocamdată, o asemenea trusă, cu un astfel de nume, nu figurează -în catalogul oficial al materialelor didactice utilizate în școli. Pentru simplul motiv că ea este o „premieră" didactică, realizată .in Întregime — de la concepție și pină la execuție — de elevii șl profesorii acestui liceu. Amănunte aflăm de la. tînărul profesor Nicolae Mateianu, șeful catedrei de fizică, unul dintre protagoniștii acestei realizări :— Pornind de la imperativele puse !n fața școlii de partid, reliefate cu deosebită claritate de Congresul al XI-lea, de a face din fiecare unitate de învățămînt un adevărat laborator de cercetare șl o veritabilă uzină de producție, ne-am străduit să realizăm, în condițiile concrete de care dispune liceul nostru, o activitate practică productivă, eficientă șl interesantă pentru elevi. Cerințele modernizării procesului instructiv ne-au sugerat crearea unor noi materiale didactice. Astfel, am ajuns la trusa de „circuite logice", un util instrument pentru studierea aprofundată a elementelor de mașini de calcul (capitol din fizica de anul III), a teoriei mulțimilor (la matematică) și care oferă, în același timp, elevilor o înțelegere clară a legăturii organice dintre matematică și fizică. Omologată în propria noastră activitate din clasă, trusa a devenit unul din principalele repere din planul de producție al atelierelor-școală, pe ca- re-1 executăm acum în serie, la comanda fermă a Oficiului central de mijloace de îrivățămint. La sfîrșitul acestui trimestru școlar, 50 de licee din țară vor beneficia de roadele activității productive a elevilor și profesorilor din liceul nostru.Vizita In „uzina" școlii relevă aspecte interesante privitoare la organizarea „producției", la pregătirea

profesională și la formarea etică a „muncitorilor". Totul este organizat după modelul celor mai moderne întreprinderi de profil din țară. Procesul de fabricație include două faze principale : una mecano-tehnică și chimică, la care participă, în exclusivitate, băieții, ■ alta . electronică, încredințată cu preponderență fetelor, dată fiind finețea operațiilor de montaj a minusculelor elemente e- lectronice. Pentru elaborarea fiecărui produs sînt necesare circa 100 de operații diferite, care le solicită aptitudini și deprinderi profesionale din cele mai diverse meserii. Elevii din anii I—III sînt constituiți în e- chipe conduse de „șefi" aleși dintre cei mai pricepuți colegi ai lor ; tot ei .fac și controlul de calitate inter- fazic. Se lucrează disciplinat și cu - hărnicie, fiecare este realmente pa-
Interesante inițiative 

și experiențe din județele 
Satu-Mare și Maramureș

Carnet cultural

a Teatrul National București (sa
la mare) : Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 19,30, (sala mică) : 
Dulcea pasăre a tinereții — 19,30. 
e Opera Română : Aida — 19. 
o Teatrul 
— 19,30.
e Teatrul 
publică — 
o Teatrul 
landra" (___  __ ____-..........  —
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 19,30, (sala din str.

de operetă : Oklahoma 

de comedie : Opinia 
19,30.
„Lucia Sturdza Bu- 

(sala din bd. Schitu Mă-

Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
tlnărului „W“ — 19,39.
• Teatrul Mic : Matca — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara’’ 
Magheru) : Lady X 
Studio) : Piticul din 
vară — 19.
e Teatrul Glulești : 
Veritas — 19,30.
• Teatrul de revistă

(sala
— 19,30, (sala 
grădina de

Simbfttă la

• Teatrul de revistă șl comedie 
„I. VasilescU" : O fată Imposibilă 
— 19,30.
0 Teatrul „I. Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" : Flacăra lui august — 
19,30. .
0 Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.

sionat de munca pe care o prestează.O altă zi obișnuită de studiu... In atelierele-școală ale Liceului nr. 3 din Baia Mare se află la lucru elevii din anul III. Și aici se lucrează cu spor, în ateliere spațioase și luminoase, înzestrate cu utilaje tehnice moderne. Producția : mobilier școlar. Mai concret : se execută ultimele piese dintr-o comandă de 130 mese de laborator (în valoare de 80 000 lei), comandate de Inspectoratul școlar al municipiului. Proiectul a fost executat de maiștrii instructori Florian Covaciu, Paul Ha- vrila și Nicolae Șandor, iar la realizarea comenzii au participat, după puterea și priceperea lor. elevii din toți anii de studii, în timpul orelor de practică productivă din atelierele de tîmplărie și lăcătușerie-mecanică. In depozit se mai află și alte prototipuri — între care o garnitură pentru grădiniță — care-și așteaptă so- licitanții pentru’ a fi introduse in producția de serie. Și aici, ca și la liceul din Satu-Mare. reținem, din relatările gazdelor, cîteva „amănunte" nu lipsite de semnificație.— Deoarece dispunem de mai multe ateliere-școală cu profiluri diferite (7 la număr), în repartizarea elevilor pentru munca productivă am putut să ținem seama și de opțiunile lor — ne spune prof. Corne- liu Borlea, directorul liceului. Ne-am convins însă că ceea ce atrage mai mult elevii în unele ateliere este nu atît profilul acestora, cit posibilitatea concretă pe care le-o oferă de a lucra efectiv la realizarea unor produse utile pentru școală, pentru so-

cietate, de a-și însuși deprinderi profesionale pe care le vor putea apoi fructifica într-o muncă productivă de larg interes cetățenesc. Nici nu vă închipuiți ce efect educativ puternic are 'asupra lor faptul că lucrează în condiții similare cu cele din „marea industrie", că mînu- iesc utilaje moderne, că realizează produse competitive, prin funcționalitate și calitate, cu cele executate în unități industriale de profil, de către muncitori calificați. De aici disciplina, hărnicia, spiritul de e- mulație creatoare, dorința de inovație.în multe alte unități de învățămînt din țară atelierele au devenit un compartiment important al vieții și activității școlare. Se realizează o gamă variată de produse — materiale didactice și pentru autodota- re, bunuri de consum, repere planurile curente de producție ale întreprinderilor economice care tronează școlile respective etc., Am relatat mai pe larg experiența celor două colective, din Satu-Mare și Baia Mare, pentru că modul de organizare a practicii productive a elevilor lor se apropie mai mult de adevărata menire a atelierului-școa- lă dintr-un liceu : aceea de a permite elevilor să-și valorifice cit mal rodnic cunoștințele științifice, aptitudinile și forțele creative intr-o activitate practică concretă, cu reală valoare economică, să înțeleagă rolul și importanța socială a muncii productive, să-și formeze deprinderile și interesul de a se încadra, după absolvirea studiilor, acolo unde economia județului sau a țării are mai multă nevoie de ei. Socotim că și în asemenea cazuri inițiativa, soiritul gospodăresc, competența și răspunderea pedagogică și profesională a colectivelor profesorale, dragostea de muncă și hărnicia elevilor reclamă un sprijin mai activ din partea comitetelor județene de partid, a inspectoratelor școlare, a conducerilor unităților economice pentru rezolvarea unor probleme gospodărești : aprovizionarea tehnico-mate- rială, lansarea de comenzi, desfacerea producției etc. (probleme care, pină în prezent, obligă școlile la tot: felul de „intervenții" și „solicitări" pe lingă părinți, la utilizarea unor „relații" personale ale cadrelor didactice).„Uzina" școlii își conturează tot mai pregnant profilurile, prefigurind tipul de școală a viitorului care, așa cum se arată în documentele Congresului al XI-lea al partidului, va asigura legarea tot mai strînsă a întregului învățămînt de producție, participarea efectivă a profesorilor și elevilor la activitatea productivă, la eforturile constructive ale întregului popor.
Florica DINULESCU 
Octav GRUMEZA

FAPTUL
DIVERS

dinpa- etc.

25?DE ANI DE ACTIVITATE SĂPTĂMINA ARTIȘTILORIifipUnirea a 25ijgti?nj *&> aqUMbsido iuîaaoB «JriJ-ASTICJm .(’șci-mir,- tate a Casei municipale de cultură i Această manifestare cu caracter național a debutat sîmbătă la Timișoara prin-vernisajul unei expoziții de pictură-sculptură, găzduită de galeriile de artă ale municipiului. în zilele următoare vor mai fi deschise expoziții de artă decorativă, de' grafică, de scenografie și de artă ambientală. Concomitent vor avea loc dezbateri și expuneri pe teme ale creației plastice contemporane, precum și întilniri ale publicului cu membrii filialei U.A.P. din Timișoara, inclusiv in atelierele de lucru ale acestora. (Cezar IOANA).

din Dej prilejuiește o seamă de activități cultural-artistice și educative, eșalonate îri tot cursul cestei săptămîni. Șirul manifestărilor a fost inaugurat duminică cu o intîlnire între foștii și actualii artiști amatori din Dej, vernisajul u- nei expoziții documentare, o sesiune festivă și un spectacol dat de formațiile casei de cultură; Luni, la Galeria de artă s-a deschis expoziția de artă plastică a amatorilor dejeni; în sala Clubului tineretului a avut loc o masă rotundă pe tema „Rolul și locul casei.de cultură în viața spirituală a orașului". (Alex. MUREȘAN).

a-

„CHEIA ORAȘELOR 
VÎLCENE"

PREMIERĂ TEATRALĂLa Teatrul dramatic municipal din Ploiești a avut loc a.treia premiera de la începutul achstei stagiuni: Piesa „Snoave, cu măști" de Ion Lucian și Virgil Puiceâ este pusă în scenă de către regizorul Ion Cojar ; scenografia este semnată de Irina Borovschi. In distribuție : Emilia Dobrin, Constantin Drăgănescu, Vera Varzo- pov, Tftimie Popovici și alții.. (Constantin CAPRARU).

Desfășurată pe tot parcursul anului, . manifestarea, cultural-artistică cunoscută sub genericul „Cheia o- rașelor vîlcene" a adus într-o pa-, slonantă întrecere pe scenele căminelor culturale și ale caselor de cultură din județul Vîlcea pe toți artiștii amatori și formațiile artistice de pe meleagurile vîlcene. Concursul a prilejuit o amplă trecere" . în revistă a brigăzilor artistice de agitație, a echipelor de dansuri, a orchestrelor și soliștilor de muzică populară și ușoară din județ. (I. STANCIU).

ftî .too.I .sea | , ;Einnfria- ■

ȘT CLUBUL MUNCITORESC
IIU SEZON DE HIBERNARE, CI PERIOADA DE INTENSIFICARE A ACIUITĂIII CULTURAL EDUCATIVE

Există sute de cluburi muncitorești în orașele și comunele țării, în localitățile unde au luat naștere platforme industriale. Sînt așezăminte culturale care iși deschid larg porțile, se dovedesc gazde primitoare pentru miile de oameni ai muncii ce vin aici în dorința de a-și petrece cit mai plăcut și instructiv timDul lor liber. Nu o dată am urmărit acțiunile cluburilor muncitorești de la întreprinderile bucureștene „Grivița roșie" și „23 August", np o dată am putut a- precia preocuparea directorilor de club, a sindicatelor respective pentru îmbunătățirea programelor, pentru diversificarea lor. Vedeam cum se împletesc armonios după-amiezele în care se țineau conferințe, dezbateri pe teme politice sau economice, cu cele închinate artei. Oaspeții (oameni de cultură, plasticieni, compozitori) se întrețineau cu muncitorii, aveau interesante discuții despre relația public-creație contemporană... Fără îndoială, predominant în program este caracterul politic, educativ al manifestărilor, dar nu lipsesc nici serile de dans, nici „discotecile"... Raidul nostru a avut de data aceasta în obiectiv cîteva cluburi muncitorești

din județul Vîlcea. Faptul care ne-a reținut atenția de la bun început este că oriunde ne-am interesat de activitatea acestora, ni s-a vorbit elogios despre Casa de cultură din Govora. „Aici — ni se oferă, explicații detaliate — se țin conferințe despre diferite evenimente interne și internaționale, expuneri ale medicilor din stațiune, festivalurile la .care sînt invitați cei ce vin la odihnă, la tratament, apoi acel «cerc al astronomilor amatori», condus de un entuziast profesor de la liceul din localitate"... Dar exemple de cluburi muncitorești care să fie bune, gazde în lunile de iarnă ? La Clubul muncitoresc de la U.F.E.T. Brezoi, club al muncitorilor forestieri, e foarte greu să zăbovești cîteva ore. în frumoasa clădire încă ,nu ș-a rezolvat problema încălzirii ! Activează cam fără vlagă o orchestră’ de muzică ușoară, o orchestră de muzică populară. S-a căutat luni de zile un dirijor pentru formația corală.. în fine, cu mare greutate, s-a găsit. Sînt speranțe ca repetițiile să înceapă. Este adevărat însă că filmele se schimbă și de patru ori pe săptămî- ’ nă. Administratorul .clubului; (în mo-

mentul de față se caută și un director) spunea că dacă ar exista cît de cit aportul comitetului U.T.C. din marea întreprindere forestieră, clubul ar căpăta viață, ar întineri cu adevărat. Deocamdată, programul său include doar filme, seri de dans și... cam atît. Cu mai bine de un an în urmă a avut loc o intîlnire intre muncitori și cițiva tineri scriitori oare au scris despre șantierul de la Lotru. Dar de-atunci...Nici Clubul muncitoresc din Voi- neasa (județul Vîlcea) nu este mai „prezent" în viața muncitorilor. Se tot schimbă directorii, se tot caută directori, dar încă nu a fost găsit acel activist, acel entuziast animator al vieții culturale care să propună cu ajutorul muncitorilor programe mai variate, mai diverse. Același lucru se poate afirma despre Clubul constructorilor de la colonia „Nuci- Govora" : șah, table, filme, din cind în cînd, dans. (Să nu mai vorbim despre cluburile din stațiunile de o- dihnă și tratament. Spre exemplu, la Clubul din Căciulata, în care sint puse la vedere prețurile pentru jocurile

au trecut multe luni

de table, șah, nu se prea găsesc amatori tot din cauza sălii neîncălzite).Și exemplele pot continua. Oare cluburile fie că aparțin caselor de cultură, fie că fac parte din mari întreprinderi muncitorești și sînt conduse de către sindicate trebuie să intre în aceste luni într-o lungă hibernare ? Oare nu dimpotrivă, tocmai iarnă, mai puțin activități — turism, să aibă programe mai Cițiva tineri muncitori de Brezoi spuneau că tare participe la întilniri cu știință, cu economiști, cu cu prozatori, pupă o zi acele citeva ore de destindere pe care le pot avea intr-un club sînt reconfortante, sînt educative, reprezentînd într-adevăr o răsplată morală care-ți dă deosebite satisfacții...Nu, nu există vacanță de pentru așezămintele de cultură, potrivă, acum este timpul ca cluburilor să-și deschidă larg țile, să devină, după cum am cele mai bune gazde.

este firesc ca, în lunile de propice altor sport etc. — atractive ? la U.F.E.T. ar dori să oameni de plasticieni, de muncă,
iarnă Dim- sălile por- spus,

S. MARIA

Umanismul revoluționar
(Urmare din pag. I)vîntata mișcare de la 1848. Țitaniș- mul poetului din perioada sa de Sturm und Drang a dat naștere unei tipologii romantice eroice care se descifrează deopotrivă în antume și postume, cu accentuate contururi revoluționare, Eroul necon- formist. de excepție, care înfierează lumea strîmbă unde trăiește și refuză s-p accepte, apare ca profet, ca demon, ca mag, dar mai cu seamă' în ipostaze de revoluționar. Pe Horia, pe Andrei Mureșanu, pe Toma Nour și Ioan Tribunul din revoluția de la ’48, pe proletarul comunard, poetul i-a fixat în imagini monumentale, deși i-a văzut în- frinți în luptă. Toată, opera poetului național respiră angajarea, iubirea profundă și răspunderile asumate pentru poporul căruia i se a- dresează și pe căre-1 exprimă, dînd glas milenarelor aspirații de adevăr și frumusețe, folosind, în registre de atunci neatinse, limba ca un fagure de miere.De altfel poeții, prozatorii și criticii de la Contemporanul, faimoasa tribună a socialiștilor români, ii considerau tocmai din aceste pricini pe Eminescu , drept un precursor în materie socială, situin- du-se în descendența lui poetică, așa cum au făcut C. Miile, Traian Demetrescu și alții.De la Contemporanul au pornit direcții marcate în special în critică, cu Gherea și școala lui, care au dat unul din primele imbolduri europene criticii deterministe, cu elemente marxiste importante. Ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, cu formarea în 1893 a primului partid al socialiștilor, au cunoscut o atmosferă de agitație teoretică, de efervescență revoluționa.

ră impresionantă, care a influențat literatura, producînd o intensificare notabilă a realismului în operele clasicilor, de la Caragiale la Dela- vrancea și Vlahuță. Atmosfera s-a prelungit in primele decenii ale secolului XX. Socialismul dădea noi orizonturi conștiințelor, vestea nbi aurori și scriitorii primeau mesajele mi$cării ca pe o făgăduință certă. Așa au pornit pe drumul scriitoricesc și Tudor Arghezi, și N. D. Cocea, și Gala Galaction. Așa G Ibrăileanu în Viața românească. Și atiția alții !între cele două războaie, în-marea varietate, și diversitate oferită d(- literatura română, tradiția ștîn- gii progresiste,' revoluționare se simte pretutindeni, de la prezența piesei conduse de partid și a celei influențate de partid, la activitatea intelectualilor și a scriitorilor de stingă și pină la adîncirea realismului, pină la apariția marilor romane ale lui Rebreanu. Sadoveanu, Ca.mil Petrescu. Cezar Petrescu etc. ’ Și avangarda (începînd de la Contemporanul lui Ion Vinea) a însemnat în literatura noastră, mai rțiult poate decit în alte literaturi europene, o expresie a aspirațiilor siire o literatură liberă, democratică, un protest viu și viguros împotriva convențiilor și a dezumanizării. Prin avangardă au trecut, de altfel, numeroși poeți și prozatori care astăzi marchează nume prestigioase în literatura noastră nouă, de la Geo Bogza la Virgil Teodo- rescu, la Sașa Pană ori Gelu Natim.Pentru scriitorii de azi, imperativele timpului sînt cele care însuflețesc marile perioade de construcție. Definit cu pregnanță în documentele Congresului al XI-lea, u- manismul lor are patosul unei realități trăite și asumate integral și

se îmbogățește pe zi ce trece cu dimensiunile viitorului, care îi deschide o perspectivă grandioasă, de energii creatoare.îndrăzneala viziunilor trebuie să aibă zborul inițiativelor revoluționare, căci opera de artă va lucra cu materialul subtil și arzător al conștiințelor care se transformă. Inspirindu-se din procesul înnoirilor produse în conștiința oamenilor, scriitorii vremii noastre vor accelera mutațiile de conștiință, încărcîndu-se astfel de răspunderile cele mai înalte și mai grele pe care le-a purtat vreodată vreo generație de artiști. De aceea li se cere credință profundă în desținul României socialiste și solidaritate pină la jertfă cu poporul lor, semnul indubitabil al umanismului contemporan.Așa incit de la începuturi și pină astăzi, la policromul peisaj al literaturii actuale, regăsim, în forme foarte diferite, un filon continuu al unei pasiuni militante, măsurabile deopotrivă în forța liricii, în vigoarea epicii, și în conflictele dramaturgiei. Atașament față de popor și pămintul patriei, răspunderi solidare cu tot ce se petrece astăzi la noi, mersul in ritmul vastului flux contemporan, angajare în slujba înnobilării oamenilor și a conștiinței, toate acestea au existat fragmentar, răspindite ini istoria vie a culturii românești, j,Umanismul revoluționar" înseamnă așadar inmă- nuncherea lor programatică și ridicarea lor la put'erea tensiunii actuale a etapei de construire a socialismului și comunismului,-de formare a omului nou, așa cum le-a definit magistral, în Program și în Raport, secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„ROMÂNIA - FILM" prezintă
tv

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusâ.
10.30 Film artistic: „Fata care vin

de flori" — producție- a stu
diourilor cinematografice co
reene.

12.30 Telex.
13.30 Fotbal : F.C. Reșița — A.S.A. 

Tg. Mureș (Cupa României). 
Transmisiune directă de la 
stadionul „Republicii".

15.15 Finala „Cupei campionilor 
europeni" la polo : Parti
zan Belgrad — O.S.C. Buda
pesta. (înregistrare de la 
Belgrad).

10,00 Curs de limba germană. 
16,30-17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17,35 Agroencictopedia.
18,05 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18,40 Din țările . socialiste.
18,50 Familia.
19,20 1001 de seri : Atenție, copil I
19.30 Telejurnal.
20,00 Cu documentele Congresu

lui pe masa de lucru
20.15 Telecinerttafeca. Mari ecra

nizări : „Șl caii se împușcă, 
nu-1 așa 7". Premieră TV. 
Scenariul : James Poe, Ro
bert E. Thompson,

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o lde< : Tra-
ian Săvulescu.

20,30 Hei, păpuși, păpuși... Tea-
trul Țăndărică la 25 de ani.

21,15 Viața economică a Capitalei.
21.30 Telex.
21,35 Timp comunist, o ardere a-

parte... Poem muzical -literar-
coregrafic.

22,00 Telerama. Investigații în u-
niversul citadin (III).

în cadrul programului 
MARI SUCCESE ALE 

ECRANULUI pe 
Charlie Chaplin în

„TIMPURI 
NOI"

O producție a studiouri
lor americane. Scena

riul, regia, muzica : 
Charlie Chaplin
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Uitați-vă 
în ochii 
bibliotecarei

Coincidența a făcut ca poșta 
de ieri, să ne aducă/ intre al
tele, două scrisori pe aceeași 
temă : cum sint restituite căr
țile împrumutate de la o bi
bliotecă publică. Un cititor ne 
semnalează, „cu durere in su
flet", că a’intilnit într-o biblio
tecă bucureșteănă zeci de cărți 
cu coperți rupte, dar mai ales 
cu tot felul de însemnări pe 
ele': nume; porecle, adrese, nu
mere de telefoane, sublinieri, 
pete de cafea, desene și chiar 
declarații de... dragoste. Un alt 
cititor, Ion Lungu, din Făgăraș, 
str. Parcului, bloc 7, ne scrie 
că, imprumutind de la bibliote
ca din stațiunea Singeorz volu
mul „Stațiuni balneare și cli
materice din România", a găsit 
rupte paginile de la 88 la 91, 
110—113, 143—115... „Cind i-am 
arătat bibliotecarei, vă rog să 
mă credeți că i-au dat lacrimi
le. De aceea, fie-mi permis să 
pun o întrebare: -Voi, cei care 
vă purtați cum Vă' purtați cu 
cărțile, atunci cind le duceți 
înapoi, vă uitați ■ vreodată in 
ochii bibliotecarei

„Lozul 
cel mare“După o masă copioasă servită la o cramă , din Satu-Mare, loan Ganea, de profesie fără, se tot uita în dreapta și-n stingă, doar-doar l-o „scăpa" din ochi ospătarul, pentru a da bir cu fugiții. Cu alte cuvinte (așa cum mai făcuse și-n alte părți), să plece fără să plătească. De fapt, nici n-avea cu ce.Iată însă că apare un vinzător cu lozuri în plic: Trage unul, cîștigă un „mai trage o dată", mai trage vreo două, cîștigă 6 lei și I.G. exclamă radios : ,‘,Acum apare și' lozul cel mare". Dar, în locul lozului, a apărut un lucrător de miliție,, chemat de vîn- zător, pentru că I.G. nu-i achitase pe cele- ' „necîștigătoare". în loc de „lozul cel mare", îl așteaptă... o cdndâmnare.
Un caz cu 
un macaz

Apelul Combinatului de în
grășăminte chimice Arad.' a fost 
recepționat' imediat de .I.U.C.F. 
Rm. Vîlcea : .

— Rezervorul solicitat, de 
care aveți urgentă nevoie, vi 
l-am livrat imediat cu un va
gon special.

A trecut-o. zi, au trecut două și alte nouă... Schimburi de tele
foane și mesaje intre cele două 
întreprinderi, între ele și C.F.R., 
dar „vagonul special" parcă in- 
trașe in pămînt. Abia după o 
lună} s-a dat.de. urmă : se „ră
tăcise" pe undeva, in triajul 
C.F.R. Arad. Hotărit lucru : un 
asemenea caz impune o schim
bare de macaz.

31-CJ-4755 
si-a între- 
rupt cursaSimțind că nu mai poate a- junge acasă pe propriile picioare, Petre Goig, din comuna Că- lățele, județul-Cluj, în stare de ebrietate, s-a culcat drept în mijlocul drumului. La ora 21,10, autobasculanta 31-CJ-4755, condusă de Teodor Bile, a trecut cu roțile peștii el. Urmarea : Goie s-a trezit, cu picioarele strivite, la spital, iar șoferul Bile, cu un dosar penal. Pentru că nici omul de la volan nu era mai treaz...
Pe recepție... |

Cind Costache Radu, din Te- ■ 
cuci, șî-a părăsit familia, plecind I „in lume", Magdalena avea doar I 
3 ani. Acum are 9 și are nevb- 1 
ie, poate, mai. mult ca oricind, I 
de tatăl ei, de care-i e dor și I 
despre care, cind o întreabă co- I 
legii de școală, înalță din umeri 
și lasă capiii in pămint. Ca să 
nu mai vorbim că de la ÎS oc
tombrie 1968, de cind datează 

'sentința Judecătoriei Tecuci, cu I 
nr. 1945, tatăl a uitat cu desă- 9 
virșire de pensia alimentară. I 
Nu se mai știe nimic de el. Mi- ■ 
liția din Tecuci roagă cititorii I 
„Scinteii" s-o ajute pe Magda- | lena să-și găsească tatăl. Că 
doar nu s-o fi ascuns in gaură I 
de șarpe...

încotro, 
băieți ? |— încotro, băieți ? — l-a întrebat lucrătorul de miliție pe I cei doi călători aflați cam de I multișor în halta Ișalnița. Cu ■ ce tren plecați ? . j— Eu, unul, nu plec cu nici 0 unul, că de-abia am venit să | caut un loc de muncă pe undeva — a răspuns Nicolae Con- I stantin din Mărăcineni-Buzău.— Și eu — a adăugat celă- • lalt, Marin Gheorghe, din Slo- ■ bozia. ;.. ..— Și. cam unde ați. vrea să | lucrați ? Să știți că am mai a- . jutat și pe . alții. Haideți cu mi- I ne la sediu, să dau niște tele- I foane. Și de miine, la treabă ! 1 La sediul miliției insă, cei doi I au recunoscut. că, :de- fapt, ei | „lucrează" pe cont propriu prin I trenuri și prin. gări, adică prin . buzunarele și bagajele oameni- I loiy Acum ii se pregătește ..ol călătorie cu destinație precisă. 1Rubrlcd redactata de

Petre POPAși corespondenții „Scinteii* ■

casei.de
dat.de
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FELICITĂRI ADRESATE 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la realegerea în funcția .

de secretar general al P. C. /?.
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Românîn numele Biroului Politic ai Mișcării de Eliberare din Arhipelagul Sao Tome și Principe (M.L.S.T.P.), vă adresăm felicitările noastre călduroase cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, precum și pentru succesul strălucitor al Congresului partidului dumneavoastră.Realegerea dumneavoastră constituie o garanție pentru continuarea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și pentru mersul înainte al României spre comunism.Sîntem siguri că veți acționa în direcția întăririi relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare între popoarele din România și din Sao Tome și Principe.
MANUEL PINTO DA COSTA

Secretar general al Mișcării 
de Eliberare din Arhipelagul 

Sao Tome și Principe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole, al întregului popor mongol și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate român profunde mulțumiri pentru salutările tovărășești și bunele urări transmise cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a proclamării Republicii Populare Mongole.Sîntem și noi încredințați că prietenia și colaborarea dintre țările și partidele nogstre; întemeiate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor întări și aprofunda și în viitor, spre binele popoarelor noastre, în numele întăririi unității țărilor.socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lumea întreagă.Vă urăm în mod sincer, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate român, fericire, noi și mari succese în construirea socialismului în România.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al C.C.

al P.P.R. Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole

J. BATMUNH
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R.P. Mongole

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDelegații noștri la Congresul dumneavoastră ne-au relatat despre marele interes cu care au. fost urmărite lucrările care s-au desfășurat la București, precum și despre faptul că Congresul v-a încredințat din nou sarcina de foarte mare răspundere de secretar general al Partidului Comunist Român.Ținem să vă exprimăm sincerele noastre felicitări, cu prilejul realegerii dumneavoastră.

FRANCOIS MITTERAND
Prim-secretar al Partidului 

Socialist Francez

ROBERT PONTILLON
\ Membru al Biroului Executiv,

Secretar Național al Partidului 
Socialist Francez

Consfătuire a miniștrilor comerțului interior 
din țările membre ale C. A. E. H..Marți dimineața s-a deschis. în Capitală, a 6-a ședință a Consfătuirii miniștrilor comerțului interior din țările membre ale C.A.E.R,Ședința este prezidată de tovarășul Janos Fazekas. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului

interior, care,' în numele secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și al Consiliului de Miniștri, a adresat un salut parti- cipanților, urînd succes lucrărilor.
Ședință a Comisiei permanente 

a C. A. E. I!. pentru industria alimentară
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Românîn numele Mișcării Radicalilor de Stînga din Franța, vă adresez călduroase felicitări pentru realegerea dv. ca secretar general al Partidului Comunist Român.Vă reînnoiesc viile mele mulțumiri.pentru invitarea delegației noastre la al XI-lea Congres al P.C.R. și vă prezint urările mele cele mai sincere pentru prosperitatea Republicii Socialiste România și pentru fericirea dumneavoastră și a poporului român.
ROBERT FABRE

Președintele Mișcării Radicalilor 
de Stînga din Franța

La București a avut loc ședința a 23-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria alimentară.La ședință au luat parte delegații din țările membre ale C.A.E.R., precum și reprezentanți ai Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Din partea Guvernului Republicii Socialiste- România, participanții la ședință au fost salutați de tovarășul Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor.Comisia a făcut un bilanț al rezultatelor coordonării pe baze multilaterale a planurilor de dezvoltare a industriei alimentare din țările mem-
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TENIS:

„Turneul campionilor
FOTBAL?

.. . nvzv- •- *4

Astăzi in „Cupa Romaniei“ patru «I

meciuri interesanteSezonul fotbalistic se încheie astăzi, cînd, în patru orașe ale țării, se vor disputa sferturile de finală ale „Cupei României". Pe stadionul Republicii din Capitală, în cel mai e- chilibrat meci al acestei faze, se vor întîlni formațiile F.C.M. Reșița și A.S.A. Tg. Mureș, revelațiile recentului tur de campionat. Partida va începe la ora 13,30 și va fi transmisă în direct la televiziune. Celelalte trei jocuri se vor desfășura după următorul program ;■ la Pitești, Steaua— Steagul roșu ; la Buzău : Ceahlăul Piatra Neamț — Rapid; la Timișoara:

Universitatea Craiova — Universitatea Cluj-Napoca.'In caz de egalitate, după 90 de minute de joc,.- partidele se vor. prelungi cu două- reprize a cite 15 minute fiecare. Dacă egalitatea va persista, departajarea se va face prin executarea de lovituri de la 11 m.Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la toate cele patru meciuri. Transmisia se va face pe programul I, cu începere de la ora 13,30.
întrecerile s-au încheiat, pregătirile 

să continuePauză de Iarnă în campionat. Ne vom reîntîlni cu fotbalul diviziei A la 2 martie 1975, cînd, odată cu prima sa etapă, returul campionatului va porni la drum- printr-un meci- derbi : F.C.M. Reșița — Dinamo 1 Iată unul dintre motivele pentru care avantajul de patru puncte nu-i va ține prea mult de cald lui Dinamo pe timpul iernii acesteia. Există însă un motiv mult mai serios care-i va obliga pe jucătorii fruntașei clasamentului la o pregătire plină de responsabilitate în perioada de întrerupere a activității competiționale : după cum ne-au comunicat ieri conducătorii tehnici ai echipei reprezentative, ei vor selecționa și pentru sezonul internațional de primăvară — sezon care va cuprinde, probabil, șapte partide interțări, dintre Care cinci cu caracter oficial ! — un număr important de fotbaliști din formația bucureșteană. Ajungem aici la dubla răspundere pe care o poartă cluburile, antrenorii și jucătorii lor : pe de-o parte, fiecare echipă să contribuie la creșterea calității fotbalului ce se joacă în campionatul țării, iar pe de alta, fiecare club să-și mărească aportul la reprezentarea cu prestigiu a fotbalului nostru pesle hotare, prin pregătirea exigentă a tuturor jucătorilor selecționabili în loturile naționale. După cum se vede, de la îndeplinirea riguroasă a unor asemenea sarcini complexe nu se exceptează nici o formație participantă la întrecerile diviziei A ; toate echipele, de la primul pînă la ultimul loc în clasament, trebuie să simtă pe deplin această dublă responsabilitate. Din punctul de vedere al calității putem afirma, acum, la încheierea sezonului de toamnă, că, iarăși fără excepție, toate echipele din divizia A au rămas datoare in- tr-o măsură mai mare sau mai mică. Chiar formații foarte bine clasate, cum sînt F.C.M. Reșița și A.S.A., ambele lăudabile pentru eforturi și rezultate, mai au multe de făcut pe

planul calității jocului, ca și pe acela al pregătirii unor fotbaliști selec- ționabili în loturile reprezentative. De asemenea, formații cu mulți component! valoroși, însă care au avut drumuri sinuoase în acest tur de campionat (Universitatea Craiova, Steaua, U.T.A., dar și Sportul studențesc), rămîn cu obligații importante față, de competiția internă și față de loturile reprezentative. în această privință, ar fi de remarcat activitatea pozitivă de la proaspăta promovată Olimpia din Satu-Mare, formație care a urcat treptele clasamentului prin jocuri la nivelul primei divizii și care, totodată, a furnizat selecționerilor cîteva elemente talentate și corespunzător pregătite.în aCeste zile, la Federația română de .fotbal se elaborează calendarul competițional intern și internațional pentru întreaga primăvară, a- dică pentru patru luni complete, în- cepînd cu luna martie și terminînd cu luna iunie. în cele 17 săptămîni se cer a fi cuprinse 17 etape ale campionatului și șapte meciuri internaționale, cu toate implicațiile, pregătirii lor (antrenamente în comun, jocuri de verificare etc.). Acestora li se adaugă ultimele două etape ale „Cupei României", dar ele contează mai puțin fiindcă vor angrena numai trei echipe din categoria A. E o sarcină dintre cele mai importante ale organului de specialitate, dacă avem în vedere că, în fond, acest calendar va fi baza întregii activități fotbalistice pentru prima jumătate a anului 1975. Iată pentru ce, la elaborarea judicioasă a calendarului com- petițiorial, se cuvin angrenate cele mai pricepute cadre din mișcarea fotbalistică, de la F.R.F. și de la cluburi (inclusiv jucători cu mare experiență), evitîndu-se unele neajunsuri sau chiar unele erori care au stînjenit activitatea în sezoanele trecute.
Valeriu MIRONESCU

© în prima zi Nâstase 
l-a învins pe RamirezMELBOURNE 10 (Agerpres). — Pe terenurile gazonate de la „Kooyong Park" dirt Melbourne a început ieri cea de-a V-a ediție a „Turneului campionilor", competiție de tenis care încheie sezonul internațional, reunind pe fruntașii „Marelui Premiu — F.I.L.T."Turneul a fost deschis cu partida dintre Ilie Năstăse și jucătorul mexican Raul Ramirez, încheiată, după 96 minute, cu rezultatul de 6—4,2— 6, 6—3 în favoarea tenismanului român.în aceeași grupă, spaniolul Manuel Orantes l-a întrecut net cu 6—1, 6—1 pe americanul Harold Solomon.Liderul „Marelui Premiu-F.I.L.T.", argentineanul Guillermo Vilas, mai puțin obișnuit cu terenurile gazonate, a realizat, după opinia comentatorilor australieni, .o surpriză, reușind să-1 învingă cu 6—4, 7—6 pe reprezentantul țării-gazdă, John Newcombe. Campionul australian a încercat totul in setul al doilea, dar tenacele și tînărul său adversar a ciștigat „tie-breakul" cu 7—6, a realizat doi „ași", în timp ce Newcombe a comis trei erori în momentele decisive. în cea mai disputată partidă a zilei, campionul suedez Bjorn Borg l-a întrecut greu, în trei seturi,3— 6, 6—3, 10—8, pe neozeelandezul Onny Parun.Astăzi, în ziua a doua a turneului, sînt programate următoarele partide : Borg — Newcombe, Vilas — Parun (grupa A) și Năstase — Orantes, Ramirez — Solomon (grupa B).

bre C.A.E.R. pe perioada 1976—1980 și a examinat probleme legate de specializarea producției unor sortimente, precum și de colaborarea in domeniul proiectării de întreprinderi ale industriei alimentare. De asemenea, a examinat o serie de probleme privind adîncirea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în dezvoltarea în continuare a bazei tehnico-mate- riale a industriei alimentare.Comisia a analizat rezultatele activității de colaborare tehnico-rștiinți- fică în problema creșterii valorii nutritive a produselor alimentare și, de asemenea, în problema ambalajelor și ambalării în industria alimentară și a adoptat măsuri corespunzătoare privind perfecționarea acestei activități. Totodată, a stabilit principalele direcții ale colaborării tehnico-știin- țifice în domeniul industriei alimentare pentru cincinalul viitor.Participanții la ședința comisiei au vizitat unele întreprinderi de industrie alimentară din România.Ședința s-a desfășurâF'Țnțr--d:;'âti" mosferă de lucru și prietenie.---------
Turnuri 
si livezi ■a

(Urmare din pag. I)

Cronica zilei 
r.'a.wcuMPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Parlamentului Republicii Elene, Constantin- Papaconstantinou, cu prilejul alegerii sale în această funcție.

*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, șeful de batalion Saye Zerbo, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă din partea ministrului de stat, însărcinat cu afaceri externe al Republicii Centrafricane, Joseph Potolot, prin care acesta mulțumește pentru felicitările adresate cu ocazia Zilei naționale a țării sale.
♦Marți a sosit la București o delegație de activiști ai P.O. Bulgar, condusă de Ilia -Valkov, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.B., care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită în schimb de experiență in țara noastră.La sosire, delegația a fost salutată de Iosif Szasz, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★Academia Republicii Socialiste România a găzduit, in zilele de 9 și 10 depembrie, un simpozion consacrat problemelor actuale privind zgomotul în centrele populate.
★A încetat din viață, la Madrid. Pio de los Casares y de Illana, ministru plenipotențiar, șeful reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei in Republica Socialistă România.
★Cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a adoptării Declarației universale a drepturilor omului, marți a avut loc în Capitală o adunare festivă organizată de Asociația română pentru Națiunile Unite (ÂNUROM). Au luat cuvîntul prof. dr. docent Alexandru Bălăci, președintele A- sociației române pentru Națiunile Unite, și S. A.. Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.Ședințe festive consacrate aceluiași eveniment au mai avut loc la Craiova, Iași, Cluj, Timișoara și Tg. Mureș.Marți seara, filarmonica „George Enescu" a prezentat un concert festiv, în Sala mică a Palatului Republicii Socialiste România, închinat evenimentului. (Agerpres)

vremea

Iii ianuarie-an bou 
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

Excelenței Sale
General de corp de armată SANGOULE LAMIZANA

Președintele Republicii Volta Superioară
OUAGADOUGOUCea de-a XVI-a aniversare a proclamării Republicii Volta Superioară îmi oferă deosebit de plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului și guvernului român, precum și în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări. Transmit, totodată, poporului Voltez prieten urări sincere de succese tot mai importante în opera de dezvoltare economică și Socială a țării Sale.Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta și diversifica continuu, în spiritul fructuoaselor convorbiri pe care le-am avut în timpul vizitei dumneavoastră in România și a acordurilor încheiate între țările noastre, în interesul popoarelor român și voltez, al cauzei păcii și Cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Așezată în Inima Africii occidentale, Republica Volta Superioară, cu o suprafață de peste 270 000 kmp și o populație de 5,5 milioane locuitori, a luat numele riurilor care-i scaldă teritoriul — Volta Albă, Roșie și Neagră. Tot ele i-au sugerat culorile drapelului, arborat pentru prima dată la 11 decembrie 1958, cind a- ceastă țară s-a proclamat republică autonomă in cadrul fostei comunități franceze, începînd din 1960, a- nul proclamării independenței, dar mai ales din 1966, odată cu Instalarea la cîrma țării a guvernului condus de generalul San- goule Lamizana, Volta Superioară a intrat pe făgașul unor însemnate transformări înnoitoare.Politica economică promovată de noile autorități a urmărit lichidarea sechelelor colonialismului și a sub

dezvoltării, utilizarea Cit mai eficientă a resurselor materiale și umane potrivit intereselor și nevoilor țării, progresul economic și social.Acordind o mare atenție dezvoltării relațiilor de colaborare cu tinerele state din Africa Și de pe alte continente, manifes- tindu-și solidaritatea și sprijinul față de lupta lor pentru libertate și progres, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, România a stabilit relații diplomatice cu Republica Volta Superioară, dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare cu această țară cunoscind un curs continuu ascendent. O contribuție de o importanță excepțională pentru adîncirea și amplificarea raporturilor româno-volteze au adus intilnirea și convorbirile purtate a- nul trecut la București

de președinții Nicolae Ceaușescu și Sangoulâ Lamizana. Cu acest prilej, a fost semnată Declarația solemnă comună, document de înaltă semnificație politică, ce reflectă principiile de egalitate și respect reciproc pe baza cărora țările noastre dezvoltă atît raporturile bilaterale, cit și legăturile cu toate statele lumii. Acordurile și înțelegerile semnate cu același prilej, vlzînd lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale, a legăturilor pe multiple alte planuri, creează largi posibilități adîn- cirii pe mai departe a cooperării româno-volteze. Fructificarea a- cestor posibilități răspunde intru totul dorinței de progres a popoarelor noastre, intereselor păcii, colaborării șl înțelegerii internaționale.
G. BONDOC

t ret»;

În cîteva rînduri
o 145 km pe orâ cu un... kart. Performanța — despre-care amatorii de automobilism pot găsi amănunte in nr. 12 (pe luna decembrie) al revistei „Autoturism" — aparține dinarului brașovean Gh, Urdea, fost campion republican de karting in 1067,. 1972 și 1973. Sportivul brașovean a realizat această medie orară pe un kart echipat cu motor de motocicletă de 250 cmc.• în turneul internațional de șah de la Tbilisi, după 10 runde, pe primul loc al clasamentului se află marele maestru islandez G. Sigurjonsson. cu 6,5 puncte, urmat de. Gufeld și Georgadze, fiecare cu 6 puncte. Maestrul român Victor Ciocîltea are 4,5 puncte și o .partidă întreruptă.
o Comitetul director al Federației internaționale de schi, întrunit la Geneva, a acceptat modificările aduse de Comitetul internațional olimpic regulii 2G, privind admiterea sportivilor Ia J.O. Federația internațională de schi a confirmat că înțelege să respecte spiritul olimpic acordind o compensație schiorilor amatori, fără ca aceasta să fie confundată cu o retribuție a performanțelor realizate.

mine sub 10 miliarde lei, investițiile vor fi in 1980 de patru ori mai mari ca in actualul cincinal, ceea > ce raportat la nivelul actual în teritoriu dă un ritm mediu anual de creștere a producției industriale, record, de peste 39 la sută.însă devenirile, frumosul, creativul, valorosul, angajarea sub comandamentele epocii, vizează și celelalte centre, in amonte și în aval. Orașele Năsăud, Singeorz Băi, Beclean pe Someș, comuna Prundul Bîrgăului (pe bună dreptate în așteptarea unui statut urban) completează cu unități productive, cu așezăminte de cultură și cu școli generale ori medii e- forturile fostului burg.Lumea rurală, apoi, cu povara ei de tradiții ca un cer înstelat și cu rivna-i milenară de bunăstare ! Statistici recente numără 11 mii de case noi, dintre care nu puține, privesc prin ferestre de la etaj. în întreprinderi agricole de stat și în C.A.P.-uri, metodele și mijloacele de muncă dovedesc străduința de a folosi avantajele științei. Agricultura trebuie să-și spună mai mult că poate mai mult, zootehnia și pomicultura că au toate motivele să-și propună’ și mai mult. Varianta bistrițeano-năsăudea- nă a Mioriței, debutind cu versurile „Pe cel deal și codru verde, / Ce turmă de oi se vede, / Ce turmă mare de oi...“, cintată incă pe. sub cetini, poate patrona in această ordine cit mai numeroase povești cu deznodă- mint fericit, după cum versul „pe-un picior de plai, pe-o gură de rai", din varianta Alecsandri, ți-e iscat în minte, iar și iar, de plantațiile de meri și pruni, de caiși și vii. pe .toate clinele.Fără a fi epuizate posibilitățile, în acest sector rezultatele vorbesc de la sine. Dacă în intervalul 1947—1952 depresiunea deținea 2 893 .hectare pomi fructiferi, in 1974 suprafața sporește la 16 000 hectare. în livezi intensive, cu crengi pe spalieri, sau in unduiri cît cuprinzi, prin aprîlie- mai, sub nori- de roz, prin septem- brie-octombrie, grele de sfere aurii sau purpurii, solicitînd grădinarilor pricepere și înfruntare cu intemperiile și insectele, pe turiști fascinîn- du-i in drumurile lor spre munți și spre mare, sporește mereu această bogăție !în județul Bistrița-Năsăud. ca și-n restul cuprinsului românesc, oamenii trăiesc, lucrează, gîndesc, visează in atmosfera unui prezent de încredere și la zările unui viitor de certe promisiuni. România de mîine, ființa noastră socială și națională, are și in aceste păminturi rădăcini adinei, și în această „țară" frumoasă un meleag natal.

Ieri în țară : Vremea a fost rece, îndeosebi in Transilvania. Cerul a fost variabil cu înnorări mai accentuate în sudul țării. Cu totul izolat a burnițat și a plouat slab in Dobro- ..Reat.._Lo.cal, ..în Transilvania șl. sud- ” vestul’ Olteniei; ceața și chiciură‘all persistat. Vîntul a prezentat unele in- ițterțjaiicări peaditoral. Tenjegratasa ȘeruluT) la ors*44 oscila înrre’-minus 12 grade la Toplița și plus 6 grade la Oravița și Moldova Vechie. In București : Vremea a fost rece,, dar frumoasă. Dimineața ceață slabă, în cursul zilei cer mai mult senin. Temperatura maximă a fost de 3 grade.Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 și 14 decembrie. în țară : Cerul va fi variabil, cu înnorări mai pronunțate în jumătatea de nord a țării, unde se vor semnala precipitații locale. în res't, precipitații slabe izolate. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura va crește ușor, minimele fiind cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, mai coborîte în primele zile în estul Transilvaniei și în Moldova. Maximele între minus 3 și plus 7 grade, mai ridicate pe alocuri. Ceață mai ales seara și dimineața. In București : Cer variabil. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura jn creștere ușoară. Ceață slabă, mai' ales dimineața și seara.
De la „Loio-pronos^ort”La seriile aflate în vînzare, pe lingă cîștigurile în autoturisme „Dacia 1300“ și premiile variate în bani de 40 000 lei, 30 000 lei, 20 000 lei, 10 000 lei ș.a. s-au introdus și cîștiguri în autoturisme „Trabant 601“ și „Skoda S 100".

CUBA

Peisaje înnoite în Matanzas'Ăturfdi 1 iirid’’ pămin- turile insumînd 4000 de catalerias *), afectate „Planului Genetic Matanzas", vor fi complet amenajate, iar producția zilnică de lapte obținută în unitățile zootehnice din aria respectivă va a- junge la un milion de litri, angajamentul oamenilor muncii care lucrează la Înfăptuirea acestui obiectiv se va fi transformat intr-o realizare de mari proporții pentru economia Cubei prietene.Inițiat în urmă cu trei ani, acest vast proiect, menit să asigure înnoirea social- economică a unei zone întinse, reclamă, cum e și firesc, mari investiții materiale și un substanțial volum de muncă desfășurată de-a lungul mai multor etape. In cadrul său, urmează să se construiască 800 de u- nități zootehnice moderne, 56 lacuri de acumulare, fabrici de produse lactate etc. O- dată cu aceasta, in regiune vor apărea cinci noi așezări, de fapt cinci orășele moderne.

ce' Mnl^ânsiVițite Serf- ' tru, lucrătorii care dau viață acestui obiedtiVp iar 450 de kilometri de noi drumuri asfaltate vor asigura accesul in zonă și transportul laptelui către centrele de prelucrare.Firește, toate aceste
CORESPONDENȚA 

DIN HAVANA

cifre și date reprezintă încă indicatori de perspectivă ; dar o perspectivă pe care oamenii, prin munca plină de însuflețire pe care o desfășoară, și-o apropie cu fiecare zi.In locul pe care oamenii de aici îl numesc „Triunvirato" se remarcă de pe acum o grupare de blocuri moderne, care însumează sute de apartamente ce urmează să-și primească foarte curînd noii locatari. Celelalte patru așezări sînt și ele in curs de edificare și. după cum asigură constructorii, in curtnd vor fi

tWiîiiiUle. 1 Totodată, din totalul. celor 800 dtp tîtfitățl '^zootehnicei prevăzute a fi construite. pînă la sfirși- tul anului în curs vor fi realizate 90. In prezent, numărul vacilor existente aci e de peste 24 000. în ce privește lacurile de acumulare, ne spun muncitorii de aci. pînă acum au fost terminate 13. din care unul —* cel mai mare — are o capacitate de 41 milioane metri cubi.într-adevăr. realizările obținute pină a- cum sînt o garanție a înfăptuirii exemplare a obiectivului propus. Obiectiv care, alături de multe altele ce se înfăptuiesc astăzi în Matanzas. ca și in întreaga tară, reflectă în mod elocvent puterea creatoare a poporului cubanez, care-și scrie o nouă istorie în anii rodnici ai socialismului.
M. FABIAN

*) Cabaleria — unitate de suprafață egală cu 13,43 hectare.

în Vietnamul de Sud se dezvoltă o largă mișcare de opoziție care, deși cuprinde tendințe diferite, constituie o parte a celei „de-a treia componente", recunoscută de acordurile de la Paris. Ea a fost precedată de o lentă dar profundă maturizare, legată nu numai de evenimentele interne din țară, dar și de sprijinul dat dezvoltării sale de noua mișcare mondială de solidaritate, care a dus o luptă permanentă pentru eliberarea prizonierilor politici din închisorile lui Thieu și pentru aplicarea acordurilor respective, se arată intr-un articol publicat de ziarul italian „AVANTI". care continuă :

tî

în curînd la chioșcuri și librării

„Obiectivul principal al mișcării 
rămine eliberarea a peste 200 000 de
ținuți politici și a peste 50 000 ares
tați după ianuarie 1973, dintre care 
mulți reprezintă cele mai bune ca
dre ale „componentei a treia". Fără 
eliberarea lor nu va avea loc nici a- 
plicarea acordurilor, nu va fi resta
bilită nici pacea. De altfel, astăzi mai 
mult ca oricind există temerea că 
Thieu, care știe că eliberarea deținu- 
ților va însemna căderea definitivă 
a regimului său, ar putea dezlănțui o 
lichidare a lor in masă, un masacru.

Dar, dincolo de problema deținuți- 
lor există alte evenimente de natură 
să îndemne masele sud-vietnameze 
la revoltă. Criza economică a con- 
strins 70 la sută din populație la foa
me. Fluxul neîntrerupt al dolarilor 
(89 la sută din bugetul Saigonulw 
este și acum finanțat de Washington) 
se îndreaptă mai departe spre chel
tuieli necesitate de un război care 
continuă. In această situație eco
nomică, într-o atmosferă de per
manentă și feroce represiune, în con
dițiile unei decepții crescînde datora
te continuării războiului, tema corup
ției castei conducătoare, condusă de 
Thieu, a căpătat o importantă de 
prim plan și stirnește îngrijorarea 
păturilor celor mai largi, inclusiv a 
armatei și personalului administra
ției de stat. Totodată, un impuls ho- 
tărîtor a fost dat de masele catolice.

In cadrul mișcării de Opoziție față 
de regim au loc demonstrații de masă 
la Hue, Quang Trang și chiar la Sai
gon, care au ca punct de plecare pe
tiția semnată la 18 iunie de 301 preoți 
catolici împotriva corupției regimu
lui. ■

Limbajul opoziției devine treptat 
tot mai puternic, mai radicalizat, 
mișcarea cere o „revoluție purifica
toare", enumeră bunurile acumulate 
de Thieu, de acoliții lui, arată că 
nici măcar un vietnamez din zece 
nu-l sprijină pe Thieu și cere răspi
cat demisia acestuia.

Se organizează și se coordonează 
eficient intre ele, în acțiunile și lupta 
comună, cinci noi mișcări de opozi
ție. Cea mai masivă este „Mișcarea împotriva corupției și pentru pace", 
care — condusă de preoți moderați 
cu sprijinul maselor catolice — a întocmit un raport despre corupția re
gimului. „Forțele reconcilierii", orga
nizație condusă de bonzii pagodei An 
Quang și de laici, are adepți in rin- 
durile marilor mase de budiști. Pen
tru prima oară apare la Saigon și o „Mișcare pentru apărarea drepturilor oamenilor muncii", care se bucură de 
un puternic sprijin din partea celor 
mai importante sindicate (feroviari, 
lucrători din bănci, din porturi). 
Această organizație luptă de circa 
un an împotriva conducerii federa
ției guvernamentale a sindicatelor,

condusă de un om de încredere al 
C.l.A. șl al lui Thieu, pe nume Buu.

De un deosebit interes, in afara 
grupului de deputați budiști și cato
lici, care constituie „Mișcarea împotriva foamei", este „Mișcarea pentru libertatea presei". Acestei mișcări i st 
datorește faptul că, recent, întreaga 
presă a publicat „Actul de acuzație 
nr. 1" al Mișcării împotriva corupției, 
în care sînt enumerate bunurile do- 
bindite de Thieu pe spinarea poporu
lui muritor de foame și, indirect, a 
informat cu privire la o posibilă fugă 
a lui in străinătate, finind seama de 
bunurile pe care le-a achiziționat re
cent in Elveția. Poliția, din ordinul 
dictatorului, a încercat să confiște 
ziarele, dar o organizare rapidă și 
eficace a ziariștilor înșiși și a lucră
torilor administrativi din presă a asi
gurat distribuirea documentelor res
pective £n întreaga țară.

Este neîndoielnic, și este un fapt 
confirmat de toți observatorii, viet
namezi și nevietnamezi, că această 
mișcare de protest fără precedent in 
Vietnamul de Sud s-a putut dezvol
ta și extinde, ■ în ciuda represiunii, 
intr-un moment în care ezitările a- 
tnericane — din cauza puternicelor 
rezistente ale Congresului S.U.A. 
față de continuarea sprijinirii ad
ministrației saigoneze, a crizei eco
nomice mondiale șl americane — s-au 
făcut simțite și ta Saigon. Cert este 
că acum se afirmă tot mai hotărit 
voința întregului popor de a se ajun
ge la aplicarea completă a Acordu
rilor de la Paris, adică la încheierea 
de facto a războiului, la desfășurarea 
unor alegeri libere, la asigurarea 
independentei naționale, la reunifi- 
carea treptată a țării.
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In scopul realizării unor 

pași concreți pe calea dezarmării 
REZOLUȚII ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ A 0. N. U.NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat, fără vot, o rezoluție care invită toate statele ltimîi să comunice, pînă la 31 martie.' 1975, secretarului generai, Kurt Waldheim, observațiile lor a- supra principalelor obiective ale u- nei cbnferințe mondiale pentru dezarmare, luînd în considerare punctele de vedere și sugestiile ce figurează în raportul comitetului ad- hoc pentru o astfel de conferință.Pe de altă parte, Adunarea Generală a aprobat hotărîrea privind lărgirea participării la Conferința Comitetului pentru dezarmare, începind cu 1 ianuarie 1975, prin includerea la dezbateri a Australiei, R. D. Germane, R. F. Germania. Iranului, Perului și Zairului.Plenara Adunării Generale a a- doptat 21 de rezoluții în problemele dezarmării, recomandate de Comitetul pentru probleme politice. între acestea se află și rezoluțiile vizînd facilitarea progresului în crearea de zone denuclearizate în diverse re

giuni ale lumii și întărirea statutului celor deja create.Prin alte rezoluții adoptate se insistă asupra necesității depunerii u- nor noi eforturi in vederea elaborării unui tratat de interzicere a tuturor experiențelor nucleare, a punerii la punct a tehnologiei folosirii exploziilor atomice în scopuri pașnice, interzicerii folosirii mediului ambiant in scppul provocării de schimbări. climaterice și folosirii lor ca arme meteorologice.
★Cu prilejul împlinirii a 26 de ani de la proclamarea „Declarației universale a drepturilor omului", președintele actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Abdelaziz Boute- flika, și secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, au dat publicității mesaje în care se cere comunității națiunilor să dovedească voință politică colectivă pentru transformarea în realitate a principiilor și idealurilor declarației.

SITUAȚIA DIN CIPRU 
® Declarațiile președintelui Makarios 0 Raportul 

secretarului general al O.N.U.NICOSIA 10 (Agerpres). — In cadrul primei conferințe de presă organizate după reîntoarcerea sa la 7 decembrie în Cipru, președintele Makarios a declarat că nu va participa la tratative directe cu vicepreședintele Rauf Denktaș — liderul populației cipriote turce — deoarece, în calitate de președinte, el reprezintă întreaga populație a țării. Convorbirile inter- comunitare vor putea continua insă intre Glafkos Clerides și Rauf Denktaș, ele urmînd să fie reluate după aproximativ 10 zile, a adăugat el. Președintele cipriot a subliniat că o soluție care să favorizeze una din părți, în detrimentul celeilalte, ar aduce prejudicii întregii populații a insulei. Președintele Makarios a reafirmat că se poate ajunge la o soluție a conflictului pe baza principiului autonomiei grecilor și turcilor, dar a respins ideea unei împărțiri a Ciprului.
„Combaterea inflației 

și depășirea recesiunii"- 
sarcini urgente incluse 

in programul noului guvern 
japonezTOKIO 10. — Corespondentul A- gerpres transmite : în declarația dată publicității după prima reuniune a noului guvern japonez, prattllefUl Takeo Miki subliniază că una dintre cele, _mai impor,tăp,t£>ași.ijir(gient£._șar- cîhi ale cabinetului său este aceea a adoptării unor măsuri pentru „combaterea inflației și depășirea recesiunii", în vederea „reconstrucției e- conomiei naționale". Premierul a a- rătat că va acționa pentru cooperare Internațională. în politica sa, guvernul va pune accentul pe promovarea „dialogului și a cooperării" cu partidele din opoziție.

în legătură cu rămînerea în insulă a unor ofițeri greci care făceau parte din Garda Națională Cipriotă, arhiepiscopul Makarios a precizat că a primit asigurări din partea autorităților de la Atena că aceștia vor fi rechemați în Grecia.Evocind gravitatea problemei refu- giaților, președintele Ciprului a menționat că aproximativ 200 000 de ci- prioți greci au fost obligați, în cursul evenimentelor din vara acestui an, să-și părăsească locuințele, trăind în prezent ca refugiați în „condiții îngrozitoare".Vorbitorul a atras atenția asupra eforturilor ce vor trebui depuse și a dificultăților ce vor trebui depășite pentru soluționarea problemei cipriote, apreciind că reconstrucția econb- mică a Ciprului va necesita aproximativ cinci ani, începind din momentul ajungerii la un acord.
*în raportul prezentat luni Consiliului de Securitate al O.N.U. cu privire la evoluția1 situației din Cipru în ultima jumătate de an, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a cerut prelungirea pe o nouă perioadă de șase luni, pînă la 15 iunie 1975, a mandatului forțelor O.N.U. în insulă.. Raportul subliniază că situația din Cipru „va rămîne instabilă și potențial periculoasă atîta vreme cît o reglementare a problemelor de bază nu va fi realizată" și exprimă, totodată, convingerea că o asemenea reglementare „nu va putea fi înfăptuită prin acte de violență, ci numai prin. negocieri libere „între părțile .interesatei’.. Secretarul general * al O.N.U. opinează că în aceste împrejurări ^prelungirea prezenței*- forțe-! lor O.N.U. în Cipru este necesară nu numai pentru menținerea încetării focului, ci și pentru asigurarea securității populației civile și acordarea ajutoarelor umanitare necesare. In perioada 23 mai—5 decembrie 1974, nouă membri ai efectivelor forțelor O.N.U. din Cipru și-au pierdut viața, iar 65 au fost răniți în cursul actelor de violență care s-au produs pe teritoriul cipriot.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al U. R.S. S. l-a primit pe ministrul 

afacerilor externe al RomânieiMOSCOVA 10 (Agerpres). — La 10 decembrie, tovarășul George Macovescu. membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, aflat în vizită oficială de prietenie în U.R.S.S., a fost primit la Kremlin de A. N. Kosighin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. La întrevedere a participat A. A. Gromîko, membru al , Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,'ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. Au fost, de asemenea, prezenți Gheorghe Badrus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice în România.în cursul convorbirii, care a avut loc. cu acest prilej, au fost discutate probleme privind relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre România și Uniunea Sovietică, precum și probleme internaționale actuale de interes reciproc. Ambele părți și-au exprimat convingerea că dezvoltarea relațiilor româno- sovietice în toate domeniile slujește interesele popoarelor român și sovietic, cauza construcției socialismului și comunismului în cele două țări,

interesele cauzei socialismului și păcii. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.
★La' 10 decembrie, au continuat convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor .externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, și ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., A. A. Gromîko. în cursul convorbirilor. desfășurate într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, a continuat schimbul de păreri privind dezvoltarea relațiilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre România și Uniunea Sovietică, precum și asupra unor probleme internaționale de interes reciproc.
★în aceeași zi, tovarășul George Macovescu a depus coroane de flori la Mausoleul lui V. I. Lenin din Piața Roșie și la Mormîntul soldatului necunoscut de lîngă Kremlin.La ceremonia depunerii coroanelor au participat N. N. Rodionov, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice în România. N. N. Sikaciov, director in M.A.E. al U.R.S.S.

MEXIC
A

întrevederi ale delegației 
economice româneCIUDAD DE MEXICO 10 (Agerpres). La 10 decembrie, la Palatul republicii din Ciudad de Mexico a avut loc o întîlnire de lucru între delegația economică română, condusă de Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, care la invitația guvernului mexican face o vizită oficială în Statele Unite Mexicane, și reprezentanți ai instituțiilor economice mexicane,

în frunte cu Hugo Cervantes del Rio, ministru al președinției republicii. Au participat Berueto Eliseo Mendoza, adjunct al ministrului industriei și comerțului, Jose Gallastegui, adjunct al ministrului afacerilor externe, personalități oficiale economice din Ciudad de Mexico. A participat, de asemenea, ambasadorul României în Mexic, Dumitru Mihail.
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agenție de presă
Ședința Comitetului Exe

cutiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., desfășurată în prezența președintelui Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, la Brdo, lîngă Krani, a discutat probleme ale activității ideologică, ale politicii de cadre a U.C.I., sarcinile pentru înfăptuirea consecventă a măsurilor politicii economice în vederea realizării telurilor stabilite, în lumina ho- tărlHiț>r Congresului al . X-!ea i al U.C.I.'' și a principiilor1 Constituției R.S.F. Iugoslavia. La ședință a fost examinată, totodată, activitatea internațională a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

La Roma au lncePut marți lucrările plenarei comune a Comitetului Central și Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian. Secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer. a prezentat, un amplu raport cu tema : „Convocarea și

pregătirea celui de-al XlV-lea Congres al P.C. Italian". Pe marginea raportului au început dezbaterile.
La CaîrO au Iuat lucrările primei sesiuni a Prezidiului Organizației de solidaritate a popoarelor din Asia și Africa. în declarația finală se exprimă sprijinul față de lupta popoarelor africane împotriva colonialismului și a rasismului și convingerea că procesul de decolonizare a fostelor colonii portugheze ya „continua. precum și convingerea că actuala situație internațională este pr.opi^o,,luptei,.pentru instaurarea u- riei păci trainice și juste in Orientul Apropiat.
Satelitul „Helios". De la Cape Canaveral a fost lansat marți dimineață, cu ajutorul unei rachete americane „Titan-Centaur", satelitul vest-german „Helios", în greutate de 370 kg, destinat cercetărilor asupra spațiului interplanetar din vecinătatea Soarelui.

DE LA CORESPONDENTII NOSTRI :

Sosirea la Paris a delegației 
Marii Adunări NaționalePARIS 10 (Corespondentul nostru transmite). — Marți la amiază a sosit la Paris delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Nicolae Giosan, președintele M.A.N., care face o vizită oficială în Franța, la invitația președintelui Adunării Naționale Franceze, Edgar Faure.Din delegație fac parte Miu Do- brescu, președintele Consiliului popular al județului Suceava, Letay La- jos, redactor șef al revistei „Utunk", secretar al Comisiei permanente pentru învățămînt. știință și cultură a M.A.N., Ion' Român, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și* Tehnologie, membru al Comisiei permanente pentru învăță- mînt, știință și cultură, Iulia.Pașca, director al întreprinderii textile „1 iunie" din Timișoara, membru al Comisiei permanente economico-fi- nanciare, Mihai Dumitru, director general al întreprinderii de autoturisme Pitești, membru al Comisiei permanente pentru politică externă.

în salonul de onoare de la aeroportul Le Bourget, delegația a fost în- timpinată de Franțois le Douarec, prim-vicepreședinte al Adunării Naționale, deputați și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. In cuvintele de salut rostite cu acest prilej, Francois le Douarec și Nicolae Giosan și-au exprimat deplina satisfacție pentru bunele relații dintre cele două parlamente, precum și convingerea că actuala vizită va contribui și mai mult la strin- gerea și dezvoltarea raoorturilor prietenești dintre România și Franța. A fost prezent ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Ilie Mur- gulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, de președinți ai unor comisii permanente, deputați.A fost prezent Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București.

ORIENTUL APROPIAT
® Programul guvernamental aprobat de Comisia perma
nentă a Adunării Poporului a R. A. Egipt ® Reuniunea Co

mitetului Executiv al O.E.P. ® întrevederi americano- 
israelieneCAIRO 10 (Agerpres). — Comisia permanentă a Adunării Poporului a R.A. Egipt a aprobat programul guvernamental prezentat în parlament de primul ministru, Abdel Aziz He- gazi. în comunicatul dat publicității de comisie se reafirmă încrederea deplină față de politica promovată de guvern, Îndeosebi în domeniul investițiilor, în vederea normalizării situației și a reconstrucției . în unele zone afectate în urma ultimelor ciocniri arabo-israeliene. Comisia parlamentară relevă, de asemenea, importanta deosebită, pentru lumea a- rabă în ansamblul său, ca și pentrufiecare tară arabă în parte, a recen-

transmit:

Pentru statornicirea suveranității
asupra bogățiilor naturale

MĂSURI ÎNTREPRINSE DE UN ȘIR DE STATE

LATINO-AMERICANE
Evoluțiile cele măi 

recente din țările A- 
mericii latine mar
chează noi pași pe li
nia preocupărilor pri
vind creșterea con
trolului național asu
pra dezvoltării eco
nomice. Este vorba de 
acte politice prin care 
unele state din această 
zonă extind sfera de 
exercitare a suvera
nității naționale asu
pra resurselor natu
rale. O asemenea sem
nificație o are națio
nalizarea de către gu
vernul venezuelean a 
industriei fierului, 
controlată pînă acum 
de firme subsidiare 
ale marilor monopo
luri nord-americane 
„U.S. Steel" și „Beth
lehem Steel" (pro
ducția anuală 20 mi
lioane tone), care de
țineau in Venezuela 
bunuri in valoare de 
320 milioane dolari. 
Decretul-lege privind 
naționalizarea acestei 
ramuri industriale, a 
doua ca importantă 
după cea a petrolului, 
va intra in vigoare la 
1 ianuarie 1975, per- 
mițind exploatarea in 
cadrul și in interesul 

. .național a rezervelor 
de fier.

In același timp, se 
apropie de etapa de
cisivă „bătălia pentru 
petrol" : comisia spe
cială, grupînd repre
zentanți ai tuturor 
partidelor politice din 
Venezuela, și-a înche
iat lucrările și a îna
intat președintelui re
publicii proiectul de 
naționalizare a indus
triei petroliere. Pro
iectul subliniază că „in 
viitor producerea și 
comercializarea pe
trolului venezuelean 
vor fi conduse și con-

V -

trolate de stat, prin 
intermediul întreprin
derilor existente sau 
al celor ce urmează să 
fie create in acest 
scop". De asemenea, 
toate lucrările privind 
prospectarea, rafina
rea, stocarea și trans
portul acestei impor
tante bogății — care 
plasează Venezuela 
pe 'unul din locurile 
de frunte in lume, atit 
în ce privește produc
ția, cit și exportul — 
vor reveni statului 
venezuelean. Proiec
tul va fi înaintat Corn- 
greșului național spre 
aprobare.

Pe aceeași linie de 
preocupări privind r'e- 
dobiiidirea bogățiilor 
naționale se . înscrie 
hotărîrea de săptămi- 
na trecută a guvernu
lui columbian, prin 
care a fost anulat ve
chiul regim al conce
siunilor in domeniul 
petrolului și gazelor 
naturale, prevăzin- 
du-se că, pe viitor, 
orice activități in a- 
ceastă arie se vor des
fășura exclusiv prin 
sistemul companiilor 
mixte, cu participa
rea majoritară a so
cietății naționale de 
stat „Ecopetrol". De 
altfel, „Ecopetrol". în 
virtutea „Legii națio
nalizării progresive" 
din 1967, a preluat în 
anii din urmă nume
roase perimetre pe
troliere ce fuseseră 
concesionate de mult 
unor companii străine. 
Ultimul aet de acest 
gen s-a produs în luna 
iulie a.c„ cind între
prinderea de stat pen
tru petrol a preluat 
anticipat concesiunile 
aflate în stăpînirea 
companiei „Shell" în 
zona centrală a țării.

In prezent, , Columbia 
produce zilnic 183 000 
barili de petrol și se 
speră ca, prin identi- ■ 
ficarea de noi zăcă
minte, această canti
tate să crească con
siderabil, contribuind 
la acoperirea nevoilor 
de energie ale econo
miei naționale.

Aproape concomi- .’ 
tent cu măsurile a- 
nunțate la Bogota, 
primul ministru al Gu- 
yanei, Forbes Burn
ham, anunța inten
ția guvernului său de 
a naționaliza, chiar 
înainte de sfirșitul a- 
cestui an, industria de 
extracție a bauxitei, 
concesionată in pre
zent companiei nord- 
americane „Reynold's 
metal". Bauxita, prin
cipala bogăție mine
rală a țării — situea
ză Guyana pe locul 
al cincilea în lume, cu 
o producție de 4 236 000 
tone.

Măsurile antimono- 
poliste- anunțate in 
Venezuela, Columbia 
și Guyana sint doar 
expresiile cele mai 
recente ale tendinței 
de emancipare econo
mică a țărilor situate 
la sud de Rio . Grande. Aceste măsuri se 
încadrează în amplul 
proces al luptei po
poarelor de pe conti
nent pentru asigura
rea suveranității 1 asu
pra propriilor resurse 
naturale^ in vederea 
folosirii lor în intere
sul dezvoltării econo
mice de sine stătă
toare, al progresului 
social.

Valentin 
PAUNESCURio de Janeiro

Dezbaterile asupra declarației-program 
a noului guvern italianNoul guvern italian a obținut, așa cum s-a anunțat, votul de încredere din partea celor două' camere ale parlamentului italian. Lărgg majoritate de care „minicoaliția", formată din democrat- creștini și republicani, dispune atit in Senat, cît și în Camera de- putaților, datorită sprijinului foștilor parteneri din cadrul guvernului de. țentru-stînga, socialiștii și socialist- democrații, a fbst de natură să faciliteze depășirea acestui stadiu și să pună in „stare operativă" cabinetul condus, de Aldo Moro.Actuala formație guvernamentală nu se deosebește mult de cele care au preceda- t-o, mai ales în acești ultimi ani. De altfel, nici problemele cu care au fost confruntate în ultimele 15—18 luni cele două cabinete Rumor nu s-au schimbat. în această perioadă au crescut însă gravitatea și acuitatea lor. Declarația-pro- gram, prezentată săp- tămina trecută în parlament, ca și dezbaterile care au avut loc pe marginea acesteia au pus in lumină un tablou de loc optimist al problemelor care stau în prezent in fața Italiei. Pe primul plan se află, in continuare, problemele generate de criza economică „ceg mai gravă din ultimii 30 de ani", după cum a caracterizat-o primul ministru. Aceste probleme constituie piatra de încercare a noului cabinet — apreciază presa italiană. Pornind de la această realitate, expunerea făcută în parlament de noul premier lasă să se întrevadă că guvernul iși propune să adopte o serie de măsuri desti

nate să combată inflația și creșterea continuă a prețurilor și să asigure utilizarea cît mai dephnă a forței de muncă, să combată fenomenele de recesiune, printr-o politică de sprijinire a exporturilor și reducere a importurilor.Acțiunea guvernului este, concepută în două faze, una imediată și alta care urmează a fi transpusă in fapt într-o perioadă mai îndelungată. Măsurile din prima fază sint legate în mod direct de consecințele crizei e- nergetice, cît și de importurile masive de produse alimentare, care au , determinat, împreună, o creștere nemaiintîlnită a deficitului balanței de plăți externe (care la sfirșitul lunii octombrie a depășit 6 000 miliarde de lire). Cît privește cea de-a doua fază, ea va avea ca o- biective prioritare producția energetică, a- gricultura și construcțiile de locuințe, principalul beneficiar urmînd să fie, în acest cadru, regiunile din Mezzogiorno.Sînt de remarcat, în același timp, și diferite reforme pe care guvernul și le-a propus să le înfăptuiască — a- cordarea dreptului de vot tinerilor de la virsta de 18 ani, reorganizarea activității administrative etc. Re- levînd că în ultima vreme în țară s-au înmulțit provocările forțelor neofasciste, noul premier a subliniat că guvernul, forțele democratice nu vor permite unei' minorități să anuleze prin intimidări și acte de violență procesul de dezvoltare democratică a țării și a anunțat o serie de măsuri ce urmează a fi adoptate în acest sens.

în legătură cu problemele de politică externă a reținut atenția faptul că guvernul iși propune să acționeze in vederea, succesului Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, aprofundării și consolidării procesului de destindere și colaborare pe continentul nostru. Noul premier a subliniat importanța trecerii la o fază activă de cooperare intre state, la statornicirea unor noi norme de conduită în relațiile internaționale.în dezbateri n-au lipsit nici accentele și referirile critice. Numeroși vorbitori, mai ales din rîpdul opoziției de stînga, au subliniat necesitatea ca acțiunea guvernului să țină mai mult seama de cerințele și așteptările maselor populare.Partidul Comunist Italian va adopta — așa cum au reafirmat în cursul dezbaterilor deputății și senatorii comuniști— o atitudine de opoziție constructivă, menită să stimuleze, pe planul vieții sociale ca și în parlament, o confruntare deschisă, să impună soluțiile cele mai pozitive pentru multiplele probleme a- cute care confruntă in prezent Italia. Comu. niștii cer să se acționeze cu hotărire pentru combaterea inflației, pentru însănătoșirea situației economice și financiare a țării, pentru stimularea activității productive, pentru o politică de reforme în consens cu voința și interesul maselor muncitoare ale poporului italian.
Radu BOGDANRoma

Vizită în R. P. Chineză. Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senatul S.U.A., a sosit într-o vizită la Pekin, la invitația Institutului' pentru afaceri externe al R. P. Chineze — informează agenția China Nouă.
Președintele zairez, M°- butu Șese Seko, aflat, în fruntea u- nei delegații guvernamentale. în vizită oficială la Phenian, a avut o întrevedere cu președintele R.P.D. Coreene. Kim Ir Sen.
Măsuri pentru economi

sirea energiei în Anglia. Ministrul britanic al energiei, Eric Varley, a anunțat în Camera Comunelor ample măsuri „in vederea e- conomisirii energiei". Acest program este determinat de considerente de ordin economic : importurile de petrol se ridică anual la 3 500 milioane lire sterline, agravînd deficitul balanței comerciale și punînd în primejdie stabilitatea economică, in general.
Credit acordat Algeriei. Jappnia a acordat Algeriei un credit guvernamental de 12 miliarde de yeni (aproximativ 40 milioane de dolari), rambursabil în 25 de ani. începind din 1981.
Cheltuielile N.A.T.O. pen

tru înarmare. Potrivit unui cl°- cument publicat marți, la sediul N.A.T.O. din Bruxelles, cheltuielile globale în scopuri militare ale țărilor membre ale alianței atlantice au depășit anul acesta 131 miliarde dolari, Cea mai mare parte din această sumă — 84,332 miliarde — a revenit Statelor Unite. Țările vest-euro- pene. membre ale N.A.T.O., au cheltuit anul acesta în scopuri militare 44,433 miliarde dolari.

tei Conferințe la nivel înalt de la Rabat. Referindu-se la rezultatele recentelor vizite ale premierului He- gazi în cîteva capitale arabe, comunicatul consemnează acordurile bilaterale semnate cu acest prilej — pași siguri spre întărirea relațiilor inter- arabe de cooperare în diverse domenii.în legătură cu ultimele evoluții intervenite în situația din. Orientul A- propiat, se arată că forul parlamentar egiptean a urmărit cu atenție inițiativele luate în scopul reglementării pașnice a problemei și pentru a se ajunge la o soluție echitabilă. Pe de altă, parte, comunicatul consemnează ’sprijinul părții egiptene fată de propunerea privind convocarea unei conferințe tripartite — a țărilor producătoare de petrol, a celor industrializate consumatoare și a statelor în curs de dezvoltare. Comisia a evocat, de asemenea, necesitatea intensificării relațiilor arabo- africane și a sporirii ajutorului financiar pe care țările arabe s-au angajat să-l acorde celor din Africa,
★DAMASC 10 (Corespondentul nostru transmite). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei s-a întrunit, luni după-amia- ză, într-o ședință de lucru, desfășurată sub conducerea președintelui acestui organism, Yasser Arafat. Cu acest prilej, au fost abordate r- conform relatărilor oficiale din capitala siriană — principalele aspecte ce preocupă în prezent rezistența pales- tineană, ca și rezultatele vizitelor întreprinse de Yasser Arafat în U.R.S;S., R.S.F. Iugoslavia și în cîteva țări arabe. Au mai fost luate îp dezbatere ' problemele. ce decurg din proiectata formare a unui guvern pa- lestinean în exil, ca și din actualele relații dintre Iordania și O.E.P., în lumina rezoluțiilor adoptate de Conferința arabă la nivel înalt de la Rabat. Un ultim punct înscris pe ordinea de zii a lucrărilor s-a referit la poziția rezistenței palestinene privind reluarea negocierilor în cadrul Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat.
★WASHINGTON 10 (Agerpres). - — La Washington au luat sfîrșit convorbirile oficiale dintre secretarul de stat american, Henry Kissinger, și ministrul israelian al afacerilor externe, Yigal . Allon. După cum a indicat secretarul de stat al S.U.A., discuțiile au prilejuit o trecere în revistă a relațiilor bilaterale și un schimb de idei asupra următoarei etape pe calea, instaurării păcii în Orientul Apropiat. Din punctul de vedere al S.U.A., a spus Kissinger, convorbirile au fost constructive și pozitive. Ministrul israelian, care a fost primit luni de președintele Gerald Ford, a declarat că împărtășește poziția americană, adăugind că vizita constituie pentru Israel un prilej de evaluare a posibilităților existente pentru realizarea de noi progrese în Orientul Apropiat.

• CANCERUL VA FI 
ÎNVINS ? Savantul american de origine română George Emil Palade, care a primit împreună cu oamenii de știință Albert Claude (Belgia) și Christian de Duve (S.U.A.) premiul Nobel pentru medicină, ca urmare a descoperirilor lor privind organizarea structurală și funcțională a cșlulei, a declarat ,-luni la Stockholm, cu prilejul primirii premiului, că omul va învinge cancerul în viitorul apropiat — probabil în următorii 10—20 de ani.Cercetările în domeniul celulei umane progresează rapid, a arătat Palade. Datorită microscopului electronic și a două decenii de muncă cunoaștem cum este organizată celula. Știm, în generai, felul în care funcționează celula. Bolile principale sînt, la ora actuală, cele degenerescente. Cea mai mare parte a lor, inclusiv cancerul și maladiile vasculare, sînt rezultatul defecțiunilor de funcționare. Problema care se pune este cum să facem ca sistemul de apărare al celulei să fie mai eficient, adică să obținem ceea ce am realizat, in prezent, în lupta împotriva infecțiilor cu bacterii. Investigațiile continuă și sînt speranțe să soluționăm problema în viitorul apropiat, a încheiat savantul Palade.

• 105 ANI DE MUN
CĂ. Născut in anul 1860, bă- trînul metalurgist american Arthur Reed a hotărît să se pensioneze la virsta de 114 ani, după 105 ani de muncă, dintre care ultimii i-a petrecut într-L. topitorie din Oakland. El intenționa să mai lucreze cîțiva ani, venind zilnic Ia muncă pe bicicletă, dar o operație la abdomen l-a silit să pună capăt activității de peste un secol, vreme în care a fost, pe rind, muncitor feroviar, agricultor, zidar sau practicant al multor altor meserii. In prezent, Reed se află internat într-un spital din Berkeley, iar medicii apreciază că starea sănătății sale este după operație cit se poate de bună.

• COMPUTER CON
TRA STETOSCOP. Com- puterul, utilizat în tot mai multe domenii de activitate, a devenit și pentru clasicul stetoscop un rival de temut. în cli- nicile universitare dintr-un șir de țări europene și americane sînt utilizate în consultul cardiac, cu rezultate excelente, mi- nicomputere ; ele captează semnalele cele mai fine și le prelucrează. Pot fi diagnosticate, pe această cale, insuficiențe cardiace pe care chiar și o electrocardiogramă le detectează cu greu.
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• CONSECINȚELE SE
CETEI. Spania a fost bîntuită în 1974 de una dintre cele mai grave secete din acest secol. Criza de furaje, generată de lipsa precipitațiilor, a început să se resimtă puternic, mai ales în regiunile sud-vestice ale Spaniei,, unde' mii de animale sint amenințate să piară. Autoritățile au hotărît să instituie un fond de ajutorare în valoare de 900 milioane pesetas.

• ATERIZARE FERI
CITĂ. Un avion de construcție britanică de tipul „Comet-4“ și-a continuat zborul pînă la Stockholm, deși unul dintre motoarele sale a luat foc la decolarea de pe aeroportul din Londra. Avionul a reușit să aterizeze la Stockholm, avînd la bord 116 pasageri și 7 membri ai echipajului. Aparatul, închiriat de compania charter scandinavă, „Conăir", a trebuit să survoleze, timp de 40 de minute, aeroportul Arlanda, din apropierea capitalei suedeze, spre a-și epuiza rezervele de carburant, pentr.u ca aterizarea să se desfășoare cu minimum de riscuri, te

REUNIUNEA IA NIVEl IIIAlî A „CEEOR NOUĂ“
Persistă divergențele asupra modalităților

de abordare a problemelor economicePARIS 10 (Agerpres). — Primele runde de convorbiri din cadrul reuniunii la nivel înalt a C.E.E. care se desfășoară la Paris au prilejuit narticipanților abordarea unor probleme ce privesc instituțiile și organismele consultative ale comunității asupra cărora, după cum relevă agențiile de presă, s-a ajuns la un acord. Astfel, s-a hotărit, între altele, ținerea, anual, a trei întilniri la nivelul șefilor de guvern, dintre care una la Bruxelles. Primul ministru al Belgiei, Leo Tindemans, a fost desemnat să întocmească un studiu privind evoluția viitoare a u- niunii politice a celor nouă, care va fi examinat, la nivelul comunitar, pînă la sfirșitul anului 1975.Rezultatele primei zile — apreciază comentatorii agențiilor de presă — au fost mai puțin concrete în ce privește cea de-a doua categorie de probleme abordate, și anume cele e- conomice. avînd în vedere atit situația diferită a economiilor celor nouă țări, cît și deosebirile de păreri între guvernele respective asupra modalităților de rezolvare a a- cestora, S-a ajuns la un acord numai asupra stabilirii priorităților — recesiunea economică, inflația și șomajul.Referindu-se la rezultatele primei zile a reuniunii la nivel înalt a C.E.E.. purtătorul de cuvînt francez, Francois Bouyou-Beauchamps. vorbind în numele președintelui Franței, a apreciat că acestea au fost „foarte interesante și pozitive". El a precizat că au fost realizate „progrese substanțiale" în ce privește convergenta participanților asupra problemelor cu caracter instituțional și economic examinate.

La rîndul său. primul ministru al Belgiei. Leo Tindemans, a declarat că șefii de guvern au apreciat. în intervențiile lor, că economiile țărilor membre trec printr-o perioadă de recesiune de o excepțională gravitate.Primul ministru al Olandei, Joop den Uyl, a declarat, pe de altă parte, că participanții la convorbiri au fost de acord asupra necesității u- nor eforturi pentru combaterea șomajului și stabilirea unor programe antiinflaționiste.Purtătorul de cuvînt al delegației vest-germane, Klaus Boelling, a a- firmat că nu trebuie să se aștepte rezultate prea spectaculoase de la a- ceastă întîlnire.Participanții la lucrările Conferinței la nivel înalt a C.E.E. s-au întrunit, marți dimineață, într-o nouă ședință plenară la Quai d’Orsay, cu care prilej au abordat trei dintre cele mai importante probleme înscrise pe agendă : uniunea economică și monetară. fondul regional de dezvoltare și condițiile de aderare a Angliei la Piața comună. Șefii de guvern nu au fixat nici un termen de realizare a uniunii economice și monetare, dar au hotărit să se mențină obiectivele ptevăzute.în legătură cu fondul regional de dezvoltare, „cei nouă" au ajuns la un acord asupra unui fond interimar, e- șalonaț. pe o perioadă de trei ani (1975—1977), în valoare de 1.3 miliarde unități de cont (o unitate de cont este egală cu 1,2 dolari).Participanții nu au ajuns la' nici un acord în legătură cu renegocierea condițiilor de aderare a Angliei la Piața comună.

• REALIZAREA TUNE
LULUI SUB CANALUL 
MÎNECII CONTINUĂ DE 
PARTEA FRANCEZĂ. Franța este de acord cu hotă- rîrea exprimată de Marea Bri- tanie de a amîna începerea lucrărilor de construcție a tunelului sub Canalul. Minecii — se arată într-un document oficial adresat autorităților britanice. Această hotărire nu va împiedica insă continuarea lucrărilor de- partea franceză — afirmă conducerea companiei „Situ- mer“, însărcinată cu realizarea tunelului. Lucrările vor începe, de partea britanică, în interval de- o lună pînă Ia trei luni, timp în care Marea Britanie va adopta o decizie asupra caracteristicilor. și costului viitoarei căi ferate care va face legătura între tunel și-Londra.

• 30 000 DE DISCURI sînt vindute în medie zilnic în R. D. Germană. Dacă in 1969 producția de discuri era de 5 milioane de bucăți, în 1972 ea a ajuns lâ 8 milioane. Singura fabrică de discuri a R. D. Germane se află la Potsdam. Capacitatea ei a crescut, ajungînd în prezent la 50 000 de discuri pe zi. Foarte căutate sînt imprimările- cu compozițiile lui Beethoven, Haydn, Schubert.
• PROTESTUL PES

CARILOR NORMANZI. Vreo 60 de vase de pescuit, sosite din Le Havre și alte porturi. ale. regiunii, blochează, în- cepînd de marți dimineața, accesul în portul Rouen, pescarii manifestîndu-și protestul împotriva „poluării crescînde a apelor golfului Senei care amenință viitorul profesiunii lor".
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața Sclntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții 

Calea Grlvlțel nr. 64-66 P.O.B. — 2001. Tiparul s Combinatul Poligrafic CASA SCINTE11
Din străinătate, abonamentele se fac prin t.ROMPRESFlLATELJA* București —

40 3W


