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Pretutindeni, o bătălie dîrză, 
bine organizată, riguros condusă

Se apropie sfîrșitul anului. Este 
un an ce se caracterizează printr-o 
semnificație politică deosebită, 
fiind anul celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării României și al ce
lui de-al XI-lea Congres al parti
dului, și printr-o deosebită impor- 

-tanță economică, fiind anul al pa
trulea din actualul cincinal, de a 
cărui încheiere cu bune rezultate 
depinde într-o foarte mare măsură 
realizarea întregului cincinal îna
inte de termen. Tocmai de aceea, 
răspunzînd chemării Congresului 
partidului, apelului adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu întregii 
națiuni, oamenii muncii din între
prinderi, de pe șantiere și-au în
dreptat în ultima perioadă atenția 
în primul rind spre buna realizare 
a planului pe acest an, ca sarcină 
imediată și treaptă importantă spre 
perspectivele atit de însuflețitoare 
deschise de Congresul al XI-lea al 
partidului.

într-adevăr, realitățile din aces
te zile ale fabricilor și uzinelor, ale 
șantierelor oferă tabloul unei munci 
dîrze, tenace, al unei intensificări 
hotărîte a eforturilor colectivelor, 
dinamizate prin activitatea politică 
a organizațiilor de partid. Ca ur
mare, în ultimul timp s-au obținut 
într-un șir de întreprinderi suc
cese deosebite, O serie de întreprin
deri sînt în avans, au îndeplinit in
tegral sarcinile inițiale ale cincina
lului ; altele au anunțat sau se pre
gătesc să anunțe îndeplinirea mal 
devreme a planului pe anul în curs.

Cu toate acestea, mai persistă un 

ORGANIZAȚIILE.. DE PARTID
— statul major al luptei pentru încheierea

cu deplin succes a anului economic

șir de neîmpliniri, de rămîneri In 
urmă. Chiar și o analiză succintă a 
unor rezultate pozitive — fie că 
este vorba de rezultate pozitive la 
nivelul unor județe sau al unor ra
muri — dezvăluie încă rezerve, si
tuații cind se consideră că depă
șirile obținute de unele întreprin
deri pot „acoperi" neîmpliniri ale 
altora. In unele întreprinderi exis
tă restanțe la anumite sortimente 
sau la un indicator de plan ori al
tul. .

Sarcina hotărîtoare, problema nu
mărul 1, îndatorirea capitală care 
se pune in momentul de față este 
ca, in aceste zile, să se depună c- 
forturi maxime, înțelegîndu-se prin 
aceasta atit volumul de muncă, pri
ceperea organizatorică, cit și promp
titudinea și operativitatea soluțio
nării urgente a oricăror probleme 
ce se ridică în vederea indepiinirii 
integrale a planului. A folosi cele 
două decade ce ne mai despart de 
sfîrșitul anului pentru a aduce re
zultatele la nivelul prevederilor pla
nului și chiar a Ie depăși — iată 
îndatorirea și obligația față de par
tid, față de societate a tuturor or
ganizațiilor de partid, a tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii.

In această privință este deosebit 
de important să nu existe nicăieri 
convingeri fataliste, generatoare de 
pasivitate, că răstimpul ar fi scurt 
și că unele neîmpliniri nu ar mai 
putea fi recuperate pînă la încheie
rea acestui an. Experiența a arătat 
că o serie de colective au obținut 
într-un timp scurt rezultate „mira

culoase" — însă realiste, bazate pe 
fructificarea intensă a posibilită- 
țilpr, printr-o organizare superioară 
a munții, printr-un efort serios de 
îmbunătățire a conducerii activită
ții productive. In acest sens, în pri
ma decadă a lunii decembrie, mul
te colective au reușit șă atingă 
niveluri de producție record. Sînt 
rezultate care demonstrează că este 
posibil și stă în puterea colective
lor ca, mobilizîndu-și la maximum 
forțele, cooperînd și întrajutorîn- 
du-se cu adevărat tovărășește și 

. cu spirit de înțelegere, să obțină 
rezultate superioare, corespunză
toare posibilităților tehnico-mate- 
riale ale întreprinderilor.

Un sprijin de seamă îl constituie 
faptul' că intr-un șir de întreprin
deri se află — și trebuie să se afle 
— în aceste zile delegați și repre
zentanți ai centralelor și ministere
lor. Este datoria acestora de a so 
încadra direct, nemijlocit în activi
tatea mecanismelor de conducere a 
întreprinderilor, spre a asigura so
luționarea promptă, împreună cu 
comitetele oamenilor muncii, cu or
ganele și organizațiile de partid, a 
tuturor problemelor ce apar sau pot 
apărea. Ministerele economice, or
ganele economice centrale, la rîndul 
lor, au datoria ca în continuare 
să-și îndrepte cu prioritate această 
formă de sprijin direct asupra în
treprinderilor unde situația nu este 
satisfăcătoare, să le dea un ajutor 
susținut, urmărind ca toate cadrele 
de la centru trimise în aceste uni
tăți să nu părăsească întreprinde

rea, șantierul, zona industrială pînă 
cînd problemele îndeplinirii planu
lui nu și-au găsit deplină soluțio
nare.

O deosebită importanță pentru 
îndeplinirea integrală a planului 
într-un șir de întreprinderi are 
respectarea cu maximă rigurozitate 
de către fiecare unitate a obligații
lor contractuale. Este o realitate că 
unele întreprinderi întîmpină greu
tăți tocmai din cauză că altele nu 
șBau îndeplinit întocmai sarcinile 
asumate prin contracte. Iată de ce 
este necesar ca imediat, în aceste 
zile —. și nu spre sfîrșitul interva
lului — să se depună eforturi in
tense pentru recuperarea oricăror 
restante, pentru îndeplinirea obli
gațiilor contractuale neonorate. Sub 
nici un motiv nu trebuie admise 
concepțiile egoiste ale unora — 
în sensul că „principalul este 
să ne îndeplinim noi planul, 
alții pot să mai aștepte". în
deplinirea planului este o sarcină 
unitară, economia națională con
tează pc ansamblul tuturor produ
selor, tuturor sortimentelor prevă
zute ; de aceea, nu se poate apre
cia că o întreprindere și-a realizat 
integral sarcinile dacă nu și-a ono
rat întocmși toate obligațiile con
tractuale. Aceasta nu constituie o 
chestiune facultativă, un gest de 
bunăvoință, ci o obligație legală. 
Cu atit mai mult, ministerele, cen
tralele trebuie să asigure buna în
deplinire a contractelor încheiate
(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, delegația guvernamentală eco
nomică chineză, condusă de Li 
Cian, ministrul comerțului exterior 
al Republicii Populare Chineze, 
care ne vizitează țara.

La primire au participat tova
rășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Nicolae M. Nico
lae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internațio
nale, Nicolae Gavrilescu, ambasa
dorul României la Pekin.

A luat parte, de asemenea, Lu 
Ți-sin, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Chineze la Bucu
rești.

Ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român,' președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit 
joi pe Miroslav Sulek, ambasado
rul Republicii Socialiste Ceho

Cu prilejul întrevederii, condu
cătorul delegației a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescp, din 
partea tovarășilor Mao Tzedun, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, a celorlalți conducători chi
nezi, calde salutări frățești, iar 
poporului român urarea de a ob
ține noi și importante victorii în 
dezvoltarea socialistă a patriei 
sale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în numele 
său, al conducerii de partid și de 
stat, tovarășilor Mao Tzedun, Ciu 
En-lai, celorlalți conducători chi
nezi, călduroase salutări priete
nești, cele mai bune urări de să
nătate.

în timpul întrevederii, au fost 
relevate cu deplină satisfacție re
lațiile strînse, tradiționale, de 
prietenie frățească, solidaritate mi

slovace în țara noastră, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul ce
hoslovac a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea to
varășului Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al Partidului Co

litantă și colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

S-a apreciat că vizita delegației 
economice guvernamentale chi
neze contribuie, prin rezultatele el 
pozitive, la extinderea și diversi
ficarea relațiilor economice și co
merciale, la dezvoltarea colaboră
rii rodnice dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Chineză.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale situa
ției internaționale.

în încheierea convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a trans
mis, din partea P.C.R., a Comite
tului Central al partidului, a po
porului român, urări de noi succe
se Partidului Comunist Chinez, 
poporului chinez în opera de con
struire a socialismului.

munist din Cehoslovacia, un mesaj 
de felicitări cu prilejul realegerii 
sale în funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

A avut loc apoi o convorbire 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, tovărășească.

In continuarea anchetei „Scînteii" privind îndeplinirea și depășirea planului pe acest an, buna pregă
tire a producției anului viitor, publicăm — în pagina a lll-a — răspunsuri din partea comitetelor județene de 
partid Brașov, Dolj și Sibiu.

j

nr. 7 de la C.S. Hunedoara. Elaborarea el este urmărită de Eroul Muncii Socialiste Nicolae Mărculescu, maistru 
principal, și de furnaliștii Petre Puținelu și loan Diaconu Foto: E. Dichiseanu

O nouă șarjă de fontă — la furnalul

r

Președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu,

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face o vizită oficia-

lă de stat în Japonia, în prima de
cadă a lunii aprilie 1975.
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Realizări
și proiecte in

rețeaua comercială> 
a Capitalei

Rețeaua comercială bucureș- 
teană s-a dezvoltat în 1974 cu 
incă 155 de unități, ocupind o 
suprafață de 60 000 mp. în acest 
an au fost reintegrate în circui
tul comercial zeci de unități a 
căror suprafață depășește 36 500 
mp.

Pentru 1975. este prevăzută 
construirea de unități comercia
le pe o suprafață de circa două 
ori și jumătate mai mare decit 
în 1974. Se vor da în folosință 
peste 300 de magazine și unități 
pentru prestări de servicii. In 
zona Obor va fi inaugurat cel mai 
mare complex comercial univer
sal din țară — Almo — avind 
o suprafață de circa 30 000 mp. 
Ca o noutate, în unele cartiere 
se vor înființa magazine nu nu
mai la parterul blocurilor, ci și 
la mezanin. Vor fi deschise, de 
asemenea, noi case și microcase 
de comenzi, pensiuni, unități și 
secții „Gospodina", noi bufete 
în întreprinderi și Instituții.

Ca profesor, urmăresc cu 
pasiune modul cum s-a 
dezvoltat și se dezvoltă 
școala românească, definită 

, în Programul partidului ca 
„factorul principal de edu
care și formare a tinerei 
generații, a omului în ge
neral", 
finiție 
pentru 
centul 
al școlii, pe munca ei 
îmbogățire a minților, 
modelare a caracterelor, de 
structurare a conștiinței ce
tățenești a noilor generații. 
Școala nu e un simplu re
zervor static de cunoștințe 
și principii etice sau civice, 
nu e doar o imensă biblio
tecă sau o 
informație, 
poate face 
este, cred, 
de acțiune 
pra propriului ei viitor sau, 
poate mai exact, principala 
pirghie prin care o societa
te liberă și rațională ca a 
noastră aduce în concor
dantă valoarea membrilor 
ei cu idealurile și telurile 
previzibile.

Ce a realizat regimul
nostru în sfera școlii de
pășește visul dascălilor
noștri progresiști de altă
dată. Numai faptul că in 
acest an se trece la. gene
ralizarea primei trepte a li
ceului aduce România în 
rîndul țărilor celor mai a- 
vansate sub raport școlar \_

și creează totodată o ga
ranție că obiectivele eco
nomice, sociale și culturale 
stabilite de Programul par
tidului vor putea fi reali
zate. Perspectiva ca pînă

cală împlinire spirituală a 
poporului român.

Problema centrală a șco
lii acum, așa cum pe bună 
dreptate a definit-o Con
gresul al XI-lea, este pro

rii populației școlare, al 
creșterii numărului de ani 
de școală obligatorie și al 
formării concepției despre 
lume, societate și viață a 
tineretului, ea a rămas to-

Apreciez această de
ca fiind superioară 
faptul că pune ac- 
pe caracterul activ 

de 
de

vastă bancă de 
la care tînărul 
sau nu apel. Ea 
un instrument 
a societății asu-

I3SE3S

DEVIZĂ ȘI MENIRE A ȘCOLII SUPERIOARE ROMÂNEȘTI

ÎNVĂȚA

de acad. Cristofor SIMÎONESCU 
rectorul Institutului politehnic din lași

în anul 1990 să putem asi
gura cuprinderea întregului 
tineret in invățămintul de 
12 ani este de-a 
fascinantă și aș 
bucuros

dreptul 
renunța 

la multe bunuri 
ale vieții in schimbul asi
gurării de a putea vedea 
cu ochii mei această epo.

blema concordantei depli
ne dintre tipul uman care 
îl realizează și comanda
mentele sociale de per
spectivă Din punctul
cesta de vedere, deși școa
la noastră a obținut suc
cese istorice sub unghiul 
democratizării, al cuprinde

a-

tuși în bună măsură, pînă 
nu de mult, tributară unei 
viziuni formative depășite, 
neconcordantă cu cerințele 
reale ale dinamicii societă
ții noastre. Este' vorba în 
esență de moștenită ten
dință a școlii românești de 
toate gradele de a se In-

chide în sfera cunoașterii 
discursive și de a pierde 
astfel contactul cu viața, cu 
cerințele ei complexe. 
Mulți dascăli au simțit a- 
cest rău tradițional al șco
lii noastre, dar nu i-au gă
sit leacul, în principal, din 
cauză că l-au căutat în far- 
macopeea pilulelor dulci. 
Este, cred eu. un adevărat 
merit istoric al conducerii 
partidului nostru și, în spe
cial, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi definit 
exact răul în discuție și de 
a fi găsit adevăratul leac. 
Formula „integrarea învă- 
țămîntului cu cercetarea și 
producția" are profunzimi 
nebănuite și va aduce șco
lii noastre vigoarea care îi 
lipsea, puterea de a forma 
tineri învățați, animați de 
spirit inovator, doritori și 
antrenați să acționeze asu
pra lumii materiale, încre
zători în virtuțile minții și 
mîinilor lor, pregătiți te
meinic să se înscrie ime
diat și eficient în uriașul 
efort creator al poporului. 
Aplicată la nivel universi
tar, concepția revoluționară 
elaborată de secretarul ge
neral al partidului înseam
nă, deopotrivă, că studenții 
trebuie să învețe cercetind 
și producînd, că trebuie să 
producă — cercetind și în- 
vățînd. că trebuie, de ase-
(Continuare în pag. a IV-a)
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ACȚIUNI SUSȚINUTE 
pentru ca legile țării să fie

di mai larg cunoscute
Sarcina care definește 

rizează administrația, 
de celelalte categorii de 
statului, este — într-o 
concisă — organizarea 
legij. Premisa unei asemenea __
vități nu poate fi decit cunoașterea 
exactă a literei și spiritului ei. A- 
ceastă regulă nu suportă excepții. 
De aici, obligația administrației de 
a se preocupa permanent ca func
ționarul public — la fel ca și cetă
țeanul — -să cunoască, pentru a pu
tea respecta și aplica întocmai le
gile țării, actele normative.

Care sînt modalitățile concrete 
prin care administrația locală poate 
acționa în acest 
sens ? Un răspuns 
— din multele po
sibile — îl oferă 
cîteva dintre ini
țiativele Comite
tului executiv al
Consiliului popular județean Bihor, 

în urmă cu cîtva timp, comitetul 
executiv adopta, prin decizie, un cu
prinzător plan de măsuri. Cu două 
capitole distincte : Popularizarea le
gislației de interes general în rîndu- 
rile populației și Asigurarea cunoaș
terii actelor normative de către co
mitetele executive ale consiliilor 
populare, aparatul propriu și anga- 
jații unităților din subordine. Ce 
prevedea acest plan ? Spicuim, cu 
titlu de exemplu... ,

Comitetele executive, împreună cu 
organele de justiție, procuratură 
și miliție, vor întocmi liste cu 
actele normative a căror cunoaș
tere este urgentă și necesară în 
localitățile respective, în funcție de 
problemele specifice. Trimestrial, se 
vor organiza dezbateri cu populația, 
pe tema dispozițiilor legale frecvent 
încălcate — în acest sens la fiecare 
comitet executiv se va organiza un 
colectiv de juriști și cetățeni care 
posedă cunoștințe juridice. Asociația 
juriștilor va asigura extrase din acte 
normative — extrase care se vor di
fuza prin comitetele executive — 
pentru a fi prelucrate cu cetățenii. 
Consiliul județean al oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară asi
gură traducerea acestor extrase. La 
căminele culturale și casele de cul
tură se vor organiza lunar dezbateri 
pe teme legislative de cel mai larg 
Interes cetățenesc. Pentru populari
zarea legilor se vor folosi toate ce-

și caracte- 
deosebind-o 
organe ale 

exprimare 
executării 

acti-

lelalte prilejuri — întîlniri ale ale
gătorilor cu deputății, adunările co
mitetelor de cetățeni, întrunirile co
misiilor permanente de deputați etc. ; 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, împreună cu consiliile de 
conducere ale C.A.P.-urilor, vor asi
gura prelucrarea actelor normative 
— care îi interesează în mod deo
sebit pe țăranii cooperatori — fii a- 
dunările lor generale ; secția control 
administrație locală și secretariat din 
cadrul aparatului propriu al comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean va verifica dotarea uni
tăților din județ cu publicații legis
lative ; semestrial, va analiza acti

vitatea de popu
larizare a legilor 
și, împreună cu 
comisia pentru 
cultură și educa
ție socialistă, 
urmări în

va 
teren 

Îndeplinirea programului de popu-
larizare a legilor.

Care sînt calitățile evidente 
la bun început — ale acestui plan de 
măsuri ? In primul rind, caracterul 
său foarte cuprinzător și concret, 
plus faptul că stabilește nu numai 
ce este de făcut, dar și cine are res
ponsabilitatea realizării (și a contro
lului) fiecărei prevederi. Totodată, 
este remarcabil că s-a ‘ ’ 
țiunii de popularizare a 
ritabil caracter de masă 
timp, de continuitate.

Uneori, calitatea unei _____ ____
fi_ compromisă de formalismul apli
cării ei. Din capul locului, precizăm 
că de această dată nu este cazul. 
Măsurile la care ne referim au fost 
— și sînt — aplicate întocmai. Iată, pe 
scurt, un exemplu concret și foarte 
actual : popularizarea unor acte nor
mative recent adoptate. Este vorba 
de Legea privind sistematizarea teri
toriului și localităților urbane și ru
rale, de Legea cu privire la fondul 
funciar și de Legea sanitar-veteri- 
nară. în prima săptămînă a lunii de
cembrie, juriștii bihoreni, întruniți 
în ședință comună cu specialiștii din 
administrația locală, au pus la punct 
detaliile acțiunii, tematicile, modali
tățile de expunere și de prezentare,

— de

confefit ac- 
legii un ve- 
și, in același

decizii poate

(Continuare în pag. a Il-a)
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Predarea științelor sociale fâsFAPTUL 4

în liceele crasovene •FAPTE

Cinste cu... 
autoservire

O frumoasă inițiativă pio
nierească : elevii școlii generale 
nr. 4 din Sibiu nu mai au nevo
ie ' să meargă la librăriile din 
oraș după rechizite. Găsesc tot 
ce doresc la standul înființat în 
școală. Un stand cu autoservire. 
Vrei o sticlă de cerneală, un 
caiet, un echer sau o carte din 
bibliografia indicată, ba chiar și 
o ilustrată sau felicitare ? Nimic 
mai simplu : iei ce-ți place și ce 
ai nevoie, pui banii într-o cu
tiuță și gata. Lingă stand sau 
cutiuță — nimeni, niciodată. Re
zultatul primei zile : valoarea 
rechizitelor „autoservite" — 252 
lei. „încasarea" cutiuței : 
lei.

252

Fetita»V V o M părăsită
Din trenul de persoane 

de pe ruta Cluj-Napoca—Galați, 
a coborît la Bacău o femeie cu o 
fetiță, rugind-o pe prima călătoa
re intilnită pe peron (Aneta Po- 
poviti din Bacău) să aibă grijă 
de copil pină coboară și baga
jele. A. P. a luat fetița in bra
țe și In brațe a stat cu ea a- 
proape o oră. Trenul plecase de 
mult, iar femeia care-i dăduse 
copilul n-a mai apărut nici in 
ziua de azi, după două luni de 
cind s-a petrecut această tristă 
intimplare. Iată de ce, rugăm, 
și pe această cale, pe cei care 
s-au aflat in trenul respectiv 
în ziua de 11 octombrie, orele 
18,45, sau știu ceva in legătură 
cu acest fapt, să anunțe miliția 
județului Bacău sau oricare alt 
organ de miliție din țară. Cea 
care și-a părăsit fetița e in virs- 
tă de circa 25 de ani, cam de 
1,65 m înălțime și la vremea a- 
ceea purta un fiș de culoare 
roșu închis și o basma pe cap. 
Asupra fetiței, s-a găsit doar un 
bilețel pe care scrie : „Doresc 
să poarte numele Daniela-Ga
briela și să fie sănătoasă". Atit. 
Fetița e sănătoasă și a început 
să spună mamă. Cui 2

5106,

Abia se .înserase cînd taxime- 
tristul Zamfir Mihalcea porni
se într-o nouă cursa cu uh că
lător, spre cartierul Berceni. 
Deodată, pe șoseaua Văcărești, 
în fața mașinii au apărut trei 
indivizi, făcînd semne de opri
re. Nici n-a apucat bine să o- 
prească taximetristul, că a șl 
fost imobilizat și maltratat de 
cei trei. După ce i-au luat toți 
banii din încasări — 405 lei — 
l-au virît, cu forța, in port-ba- 
gaj, după care au dispărut. Că
lătorul din mașină a oprit un 
autobuz și a cerut ajutor pasa
gerilor, care l-au scos pe taxi- 
metrist din port-bagaj. Cei trei 
huligani au revenit, dar tocmai 
atunci a trecut pe acolo o pa
trulă I.T.B., chemînd în ajutor, 
prin radio-telefon, toate taxi- 
metrele din zonă, care au făcut 
un adevărat „zid motorizat" în 
jurul celor trei făptași. Văzînd 
că nu-i chip să scape, au încer
cat să sară un gard, dar gardul 
s-a prăbușit cu ei și au fost 
prinși toți trei. Trei, și toți frați : 
Ștefan, Gheorghe și Vasile Ta- 
bacu. Care frați își vor împărți 
și pedeapsa tot... frățește.

Tinichigiul
alchimist

Mergtnd pe o stradă din Baia 
Mare sau intrind intr-un local 
aveai surpriza să fii oprit de 
un individ care-ți șoptea la ure
che :

— Vrei un lănțișor ? Aur cu
rat. Garantat. Sau niște inele ? 
Am și cercei cu o sută de lei. 
Aur sută la sută...

Amatorii de „chilipiruri'' luau. 
Luau și se înșelau. Aurul „ga
rantat" era... curat tinichea. $i 
nici nu putea să fie altfel, de 
vreme ce „comersantul ambu
lant" avea tocmai meseria de... 
tinichigiu. Spunem „avea", pen
tru că timp de doi ani și jumă
tate n-o să mai facă, in nici un 
caz, alchimie. $i, sperăm, nici 
„după".

Nedumerire
tn „faptul divers" publicat cu 

acest titlu atrăgeam atenția e- 
dililor orădeni precum că cine
va avusese neinspirata idee de 
a pune numele marelui Ion 
Creangă unui magazin alimen
tar. Cit timp credeți că le-a tre
buit respectivilor edili să se 
„dumirească" precum că respec
tiva denumire trebuie înlo
cuită cu alta ? Potrivit adresei 
trimise redacției de consiliul 
popular municipal, și semnată 
de un vicepreședinte și un șef 
de sector, „deliberarea" a durat 
exact două luni de zile. După 
două luni de zile ni se răs
punde textual: „Vă facem cu
noscut că s-au luat măsuri pen
tru schimbarea denumirii din 
Alimentara cu autoservire „Ion 
Creangă" in Alimentara cu au
toservire „nr. 65". Nu-i ușor să 
numeri atitea „alimentare" 
să ajungi la 65... Oricum, 
bine un număr oarecare.

pini 
mai

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteir

Predarea științelor sociale în școli este confruntată în prezent 
cu exigențe sporite. Chemate să contribuie la înarmarea tine
rei generații cu concepția revoluționară a materialismului dia
lectic și istoric, cu principiile fundamentale ale politicii Partidului 
Comunist Român, aceste discipline dispun acum de fondul de idei atit 
de bogat din documentele Congresului al XI-lea, trebuind să trateze 
aprofundat, în lumina lor, problemele teoretice și practice ale dezvol
tării construcției socialiste în țara noastră, ale evoluției mondiale con
temporane. Pentru a vedea cum sint integrate în predarea științelor 
sociale ideile și tezele cuprinse in documentele Congresului, ce se în
treprinde pentru legarea strinsă a teoriei de practică, de 
productivă, am întreprins ancheta de față, in citeva școli 
cipiul Craiova.

activitatea 
din muni-

creștereațelor de producție, cît și 
permanentă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc".

La tema referitoare Ia principiile 
trecerii la societatea comunistă — a-

științe sociale din școli, deși comen
zile de la județe s-au făcut. Este 
necesar ca factorii de răspundere și 
în primul rînd Oficiul pentru mij
loace de învățămînt din M.E.I. să ia 
măsuri urgente pentru ca în cel mai 
scurt timp predarea științelor socia
le, celelalte activități instructiv-edu- 
cative din școli să beneficieze de 
aceste materiale deosebit de utile in 
explicarea și aprofundarea documen
telor Congresului.

Experiența arată că ideile, tezele 
teoretice sînt cu atit mai bine însu
șite de elevi, cu cît ele sînt. rapor
tate mai îndeaproape la realitățile 
social-economice cunoscute de ei, la 
realizările și procesele economice pe 
plan local. în ultimii ani s-au

marea atentă a profesorilor de eco
nomie politică, un grup de elevi au 
efectuat două cercetări referitoare la 
realizarea planului de producție și 
structura prețului de cost, ambele Ia 
nivelul secției lăcătușerie a grupului 
de întreprinderi locale. Cercetările, 
desfășurate cu sprijinul economiștilor 
din întreprindere, au fost materiali
zate în două studii supuse dezbaterii 
în cercul de economie și, apoi, la oră, 
întregii clase.

Pentru a lega cit mai strîns pre
darea de practică, este foarte impor
tant ca înșiși profesorii de științe so
ciale să cunoască'bine realitățile lo
cale, problemele concrete pe care le 
ridică construcția socialistă în fiecare 
județ, sarcinile ce

• OPINII
• PROPUNERI
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După cum este bine știut, In învă- 
țămîntul liceal, predarea științelor 
sociale trebuie să asigure, în 

• primul rînd, însușirea de către 
elevi a bazelor filozofiei marxiste, 
formarea unor 
puternice convin
geri comuniste 
despre muncă și 
viață, programa 
școlară fiind a- 
daptată tocmai
acestei cerințe. Interlocutorii noș
tri au fost unanimi în a sublinia 
importanța pe care o are în acest 
sens Programul partidului, care, e- 
laborat pe baza concepției materia
lismului dialectic și istoric, reprezin
tă aplicarea creatoare a acestei con
cepții la condițiile concrete ale 
României. Problema care se pune 
este de a asigura integrarea organică 
a ideilor Programului partidului in 
procesul predării. O asemenea inte
grare nu are, desigur, nimic comun cu 
practica, întîlnită cu prilejul discută
rii altor documente de partid, de a 
face citeva referiri la aceste docu
mente — o așa-zisă „actualizare" — 
în finalul lecției. „Este vorba, dimpo
trivă — cum spunea tov. Ion Vasila- 
che, profesor la Liceul nr. 3 din Cra
iova — de a regîndi întregul conținut 
ai lecțiilor din perspectiva Programu
lui, a Raportului prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a celorlalte 
documente ale Congresului ; tezele 
documentelor trebuie, de fapt, să 
constituie premisele teoretice pe 
care să se înalțe întreg edificiul lec
țiilor — firește, ținînd seama de spe
cificul fiecărei teme. De pildă, tema 
despre producția bunurilor materiale. 
Tratarea ei în prezent nu se poate 
mărgini la explicarea tezelor clasice 
în materie, ci trebuie să integreze a- 
semenea idei cuprinse în Raport, 
în Program și în Directive, cum ar 
fi asigurarea în continuare a unor 
ritmuri înalte de creștere a forțelor 
de producție, ca singura cale pentru 
a ajunge din urmă țările dezvoltate 
din punct de vedere industrial, în
tărirea necontenită a poziției condu
cătoare a industriei în cadrul
nomiei, dezvoltarea armonioasă, pro
porțională a tuturor ramurilor 
nomiei, atit în sensul creării 
raporturi armonioase între 
ramuri și sectoare, cît și ăl reparti
zării judicioase pe întreg cuprinsul 
țării a forțelor de producție, menți
nerea unei proporții corespunzătoare 
între fondul de acumulare și fondul 
de consum, astfel incit să se asi
gure atit dezvoltarea puternică a for-

eco-
eco- 
unor 

diferite

răta în același context tovarășul 
Victor Rădoi, profesor la Liceul in
dustrial energetic — Programul par
tidului aduce foarte multe elemen
te noi, de mare importanță teore
tică și practică. Tocmai asemenea 
elemente, cum ar fi fenomenul 
de împletire tot mai strinsă a 
caracteristicilor celor două etape ale 
noii societăți în procesul trecerii spre 
comunism, modalitățile de perfecțio
nare, in continuare, a principiilor re
partiției pentru ca aceasta să stimu- • 
leze cît mai puternic participarea tu
turor cetățenilor la dezvoltarea avu
ției naționale, necesitatea generaliză
rii în întreaga noastră viață socială 
a principiilor eticii și echității so
cialiste etc., vor trebui să formeze 
osatura lecției.

Pe lingă aprofundarea ideilor cu
prinse în documentele Congresului 
la fiecare lecție, corespunzător spe
cificului temei predate —. arăta to
varășul Paul Dușcă, profesor la Li
ceul „Tudor Arghezi" din Craiova — 
noi vom dedica o lecție specială Pro
gramului partidului, în , ansamblul 
acestui document. Aceasta ne va 
da posibilitatea să subliniem sem
nificația sa, drept Carta fundamen
tală ideologică, teoretică și politică a 
partidului, să scoatem în evidență 
acele trăsături și caracteristici care 
conferă Programului înalta sa va
loare teoretică și practică, atît pen
tru partidul nostru, cît și pentru cau
za socialismului în general.

Un important auxiliar în procesul 
de asimilare a ideilor din documen
tele Congresului îl constituie mate
rialul ilustrativ — planșe, grafice, 
diapozitive. Pe plan central, în ca
drul Editurii politice, studioului 
Animafilm și Oficiului pentru mij
loace de învățămînt din cadrul M.E.I. 
s-au elaborat deja o serie de mate
riale — seturi de diapozitive și dia- 
filme, interesante albume cu grafice 
etc — care înfățișează în mod su
gestiv principalele prevederi ale 
Programului și Directivelor. Din pă
cate însă, asemenea materiale lntîr- 
zie. să ințre în posesia cabinetelor de
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făcut în acest domeniu unele 
progrese. Interlocutorii noștri au a- 
mintit, de pildă, despre desfășurarea 
anumitor lecții în cadrul întreprin
derilor. Prof. Georgeta Florigoanță, 
de la Liceul mecanic nr. 3, ne re
lata că aci s-au organizat mai mul
te lecții și vizite cu elevii de anul 
I în întreprinderea care tutelează li
ceul — uzinele „Electroputere". Așa 
cum arată practica, asemenea acțiuni, 
trebuie temeinic pregătite, altfel exis- 

. tind riscul ca ele să se transforme în 
simple excursii turistice ; or, esențial 
este ea deplasările în uzine, cunoaș
terea activității productive să fie fo
losite spre a dezvolta interesul ele
vilor pentru această activitate, a-1 
educa în spiritul dragostei fată de 
muncă, al datoriei fată de patrie, po
por și partid. Acesta este un obiec
tiv esențial subliniat în docu
mentele Congresului, care trebuie să 
călăuzească întreaga activitate de 
educare a tinerei generații.

Demnă de atenție ni se pare iniția
tiva unor cadre didactice de a an
trena elevii într-o activitate do cer
cetare la nivel microeconomic. Astfel, 
la Liceul „Tudor Arghezi", sub îndru-

decurg din docu
mentele Congre
sului atît pentru 
perioada imedi
ată, cît și in 
perspectivă. Infă- 
țișind posibilită
țile create în a- 
mai ales princeastă direcție, 

crearea catedrelor de specialitate care 
au organizat întîlniri, dezbateri cu 
specialiști, cu alți factori de răspun
dere, tovarășa Maria Topală, șefa ca
tedrei de economie politică, releva, 
totodată, necesitatea intensificării le
găturii catedrelor cu întreprinderile șl 
organismele de sinteză prin diferite 
modalități, cum ar fi : participarea 
mai activă a cadrelor didactice la 
analizele economice care se efectuea
ză în întreprinderi, invitarea unor 
specialiști să țină lecții pe probleme 
care formează obiectul preocupărilor 
lor. Propuneri în acest sens s-au mai 
făcut, dar pînă acum ele n-au fost 
finalizate în măsuri concrete.

încorporarea organică a ideilor din 
documentele Congresului și, totodată, 
întărirea legăturii cu realitatea so- 
cial-economică — iată direcții esen
țiale de acțiune în măsură să deter
mine perfecționarea predării științe
lor sociale, creșterea aportului lor la 
educarea comunistă a tinerei gene
rații.

Paul DOBRESCU

ACȚIUNI SUSȚINUTE
(Urmare din pag. I)

ziua și localitatea în care fiecare 
urma să se deplaseze. Din cuprinsul 
legilor au fost selecționate numai 
problemele care-1 interesează mai 
mult și direct pe cetățean. Totodată, 
s-a căzut de acord că prezentarea ad- 
litteram a textului de lege nu este 
suficientă, recomandîndu-se o inter
pretare politică, argumentată din 
punct de vedere economic și social. 
S-a precizat, apoi, necesitatea de a se 
sublinia clar cetățenilor atit riscurile 
ce le comportă nerespectarea legii, 
cit și necesitatea apărării interesului 
general prin măsuri sancționatorii 
atunci cînd există pericolul ca 
acest interes să fie prejudiciat. In- 

■ ginerii, medicii, arhitecții au oferit 
pe loc juriștilor exemple, cifre — ar
gumentele cele mai convingătoare —

pentru a demonstra avantajele care 
decurg nemijlocit din respectarea 
legii.în altă ordine de idei, s-a pus 
în mod deosebit accentul pe necesi
tatea. de a se mobiliza comitetele 
executive ale consiliilor populare co
munale, toți deputății, comitetele de 
cetățeni, cetățenii înșiși la o acțiune 
permanentă de control preventiv 
pentru depistarea situațiilor 
venționale in faza incipientă.

Data deplasării pe teren a 
liștilor — pentru finalizarea 
de dezbatere a legilor în 
directe cu cetățenii — a fost fixată 
pentru prima duminică. Ceea ce re
prezintă un. ultim argument convin
gător că in județul Bihor sarcina 
popularizării legislației ocupă locul 
cuvenit pe agenda comitetului exe
cutiv al consiliului popular.

Florin CIOBĂNESCU

contra-
specia- 
acțiunii 
întîlniri

SATU-MARE (Corespondentul 
„ScintOii", Octav Grumeza). Co
lectivele de oameni ai muncii 
din unitățile întreprinderii ju
dețene de industrie locală 
„1 Mai" Satu-Mare au realizat 
în mod exemplar prevederile 
de plan pe’ 11 luni din acest an, 
concretizate, printre altele, in
tr-un spor de aproape 9 mi
lioane lei la producția-marfă, 
care depășește de pe acum an
gajamentul anual de 6 mi
lioane lei asumat la acest in
dicator. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din sectoa
rele metal, lemn și cel alimen-

tar. în această perioadă, între
prinderea a asimilat noi pro
duse, printre care garnituri de 
mobilă, cărămizi cu goluri de 
diferite dimensiuni, pompe, o- 
biecte de uz casnic. După cum 
am fost informați planul teh
nic pe anul viitor prevede fa
bricarea a 85 de produse noi 
pentru fondul pieței. Printre a- 
cestea figurează noi garnituri 
de mobilă, cum sînt camera 
combinată „Olimpia", camera 
de tineret „Livia", garnitura de 
hol „Lili", noi sortimente de 
genți și sacoșe, articole de me
tal și mase plastice și altele.
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Invitație la drumeție

/ /.

W» ■

■■

ir

An de an, tot mai multi tu
riști din tară și de peste hota
re își aleg, în itinerarele lor, ca 
unul din punctele de mare a- 
tracție, vestitele, 
mea, monumente 
nordul Moldovei, 
dintre acestea se 
tul Suceava, pe 
tice, în zone de un pitoresc ine
dit și într-o serie de localități 
din această parte a tării, au fost 
construite locuri de popas re
confortante, unde drumeții gă
sesc condiții dintre cele mai 
bune de odihnă și recreare. U- 
nul dintre acestea se află chiar 
în centrul orașului Cimpulung- 
Moldovenesc. Este vorba de ho
telul „ZIMBRU", care dispune 
de (Camere modern mobilate, cu 
cite unul și două paturi, cu baie 
sau duș. de un restaurant, bar 
de zi. loc de parcare auto. în 
incinta hotelului „Zimbru" func
ționează un punct de turism 
care organizează excursii atrac
tive pe itinerare diferite, cu- 
prinzînd. între altele, frumoasa 
stațiune Vatra Dornei, cabana 
Zugreni, minăstirile Moldovița, 
Sucevița, Putna, Gura Humoru
lui.

In fotografie : noul și mo
dernul hotel „Zimbru" 
Cimpulung-Moldovenesc.

în toată lu
de artă din 
Cum multe 

află în jude- 
traseele turis-

din
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© în actualul cincinal, 13 Exploatarea minieră Ilba, ju
dețul Maramureș, s-au extins mecanizarea, electrificarea și folosirea 
metodelor de exploatare de mare productivitate: ca-urmare, randa
mentele au sporit de la 0,773 tone/post, în anul 1971, la 1,260 tone/post, 
in anul 1974, Totodată, prețul de cost s-a redus cu circa 40 de lei pe 
tonă. în luna noiembrie, colectivul minei și-a îndeplinit sarcinile în
tregului plan cincinal ; pînă la sfirșitul anului 1975 aici se va realiza 
o producție suplimentară în valoare de peste 135 milioane lei. (Alexan
dru Grigor, tehnician, președintele comitetului sindicatului).

© 25 000 pUSfîți de salcîm au plantat, în această toamnă, 
pe o suprafață de 5 ha, în cadrul acțiunilor de muncă patriotică, ce
tățenii din satul Vîlcelele Bune, comuna Bretea Română, județul Hu
nedoara. (Izidor Gîlcoi, vicepreședinte al consiliului popular comunal).

© SuțJSrăfiri șl pe aceast^ cale> conducerii întreprinderii de 
prefabricate din beton — Aiud să analizeze posibilitatea programării în 
cadrul aceluiași schimb a muncitorilor încadrați în această unitate, 
care au domiciliul în comunele Rîmcțși Ponor, județul Alba, și care 
sint transportați zilnic spre locul de muncă cu autobuze închiriate 
și plătite de întreprindere. S-ar evita, astfel, deplasarea inutilă a unor 
mașini ce circulă uneori doar cu 2—3 oameni, consumul fără rost al 
combustibilului și cheltuielile suplimentare. (Iosif Barb, consiliul 
popular comunal Rîmeț-Alba).

® 75 aU§ObUZ® casate de mai mulți ani, ruginesc în incinta 
autobazei „Coșbuc" din cadrul Exploatării de transport orășenesc Ga
lați, din cauză că depozitul pentru prelucrarea și colectarea deșeurilor 
metalice din localitate refuză în mod nejustificat să le ridice. Toate 
demersurile și sesizările făcute de conducerea autobazei au rămas 
pînă in prezent fără nici un rezultat. (Gheorghe Bălan, șef secție co
ordonator, E.T.O. Galați).

© „Să lucram o zi pe lună cu combustibil eco- 
nOmiSît !" este inițiativei aplicate anul acesta în cadrul Co
mandamentului flotei fluviale „Navrom“-Galați ; ca urmare s-au ob
ținut economii de peste 2 400 tone motorină, 63 tone benzină și aproape 
50 tone ulei. Asemenea rezultate au fost posibile datorită folosirii la 
capacitate maximă a navelor și utilajelor portuare, eliminării timpi
lor neproductivi, precum și optimizării transporturilor fluviale de 
mărfuri și călători prin utilizarea de nave corespunzătoare. (Ștefan 
Ignat, comandant-instructor flotă).

(

Constanța — principalul port maritim al țârii — este un oraș în plinâ dezvoltare. Cartierele noi de locuințe, concepute în spiritul celei mal moderne 
arhitecturi, magistralele largi adecvate traficului intens, așa cum se vede și în clișeul de mal sus, caracterizeazâ înfâțișarea de astâzl a Constanței 

Foto : S. Cristian

EDILITARE
ca

@ 1974:100090 apartamente
® 1975:133 000 apartamente

La s’fîrșitul anului 1973 se consta
ta că mai mult de jumătate din 
populația țării locuia în casă nouă.
1974 aduce și el acestei realități 
un substanțial adaos : circa 106 000 
noi apartamente, în toate județele 
tării.

Ce va reprezenta pentru zestrea 
edilitară a orașelor anul 1975 ? Da
tele puse la dispoziție de direcția 
de resort din C.S.P. conturează un 
an deosebit de bogat pe acest 
plan ; programul construcțiilor de 
locuințe prevede cifre mult sporite 
față de 1974 ; sînt planificate a se 
construi 133 000 de apartamente — 
din care aproape 2/3 din fondurile 
statului, iar restul din fondurile 
populației cu sprijinul statului.

• Este, intr-adevăr, un final demn 
de actualul cincinal, care va însem
na peste o jumătate de milion de 
apartamente noi în orașele țării.

Ce este caracteristic pentru pro
gramul construcțiilor de locuințe 
din 1975 ? Cele realizate din fon
durile statului vor fi amplasate, cu 
prioritate, în acele centre în care 
producția industrială va înregistra 
creșteri mari, corelarea strinsă în
tre sporirea capacităților de pro
ducție și crearea, condițiilor de lo
cuit necesare muncitorilor nou în
cadrați fiind un criteriu principal 
al amplasării marilor ansambluri 
ce se vor ridica în anul care vine. 
Astfel, luind doar citeva exemple, 
în județul Alba se vor construi
1 350 de apartamente, Argeș —
2 400, Dimbovița — 2 500, Galați —
3 600, Hunedoara — 3 500, munici
piul București — 17 400. In jude
țele mai tinere, în care industria 
se află în plin avînt, creșterea nu
mărului de apartamente prevăzute 
a se construi în 1975, comparativ 
cu anul în curs, este deosebită : în 
județul Botoșani se vor construi în
1975 — 1 300 de apartamente, față 
de 1 000 în acest ăn ; în județul Ca- 
raș-Severin — de la 1 400, la 2 300, 
l-Iarghita — de la 1 300, la 1 560, 
Sălaj de la 850, la 1 100, Tulcea, de 
la 1 000, la 1 300, Vîlcea, de la 1 750 
la 2 050 etc.

Marile ansambluri de locuințe 
vor fi amplasate îndeosebi pe ar
terele de penetrație în orașe, pre
cum șl. pe principalele magistrale 
ale fiecărei localități, Potrivit pre
vederilor Legii sistematizării teri
toriului și localităților urbane și 
rurale se va construi dinspre cen
tru spre exteriorul orașelor, spre 
deosebire de anii trecuți cînd, ade
sea, centrul orașelor a fost negli
jat, în favoarea cartierelor, 
tățile comerciale și de 
ferente urmează să fie 
în special, la parterul 
de locuințe, iar în unele

I ocupa parterul și primul etaj.

ceasta va însemna o serioasă eco
nomie de teren și — ceea ce este 
foarte important pentru noii loca
tari — asemenea unități vor fi 
date in folosință odată cu blocurile. 
Acestui mare volum de construcții 
de locuințe îi va corespunde și o 
mai mare diversitate de proiecte : 
pe lingă proiectele tip realizate de 
institutele centrale s-a aprobat re- 
folosirea anumitor proiecte unicat, 
ai căror autori sînt unitățile jude
țene de proiectare. Acestea ăl., 
urmă vor aduce, desigur, o 
specific locală ansamblurilor 
cuințe ale anului viitor.

Cititorii vor fi interesați, 
dent, să afle și că numărul aparta
mentelor mal confortabile, cu 3 și 
i camere, va crește. După numărul 
de camere, structura aparta
mentelor construite din fondu
rile statului va fi următoarea : 
10 la sută cu o cameră (față de 11 
la sută in 1974), 57 la sută cu două 
camere 
sută cu 
1974) și 
de 2 la 
proape jumătate 
al locuințelor va 
gorie de confort, 
la sută in 1974.

Anul 1975 va încheia, deci, 
noi realizări actualul cincinal și 
constitui, totodată, o etapă pregă
titoare a cincinalului viitor — cînd, 
potrivit Directivelor Congresului al 
XI-lea al partidului, urmează a se 
construi circa 815 000 apartamente,. 
echivalentul, în fapt, a patru orașe 
de mărimea Brașovului.

i din 
notă 

de lo-

evl-

(64 la sută în 1974), 29 la
3 camere (23 Ia sută in

4 Ia. sută cu 4 camere (față . 
sută în 1974). In 1975, a-

din volumul total 
fi de prima cate- 
față de numai 25

CU
va

Rodica ȘERBAN

A
ț

mi departe de nevoile salului
înființată în primă

vara anului 1973, 
cooperativa zonală de 
consum Oradea (cu se
diul și depozitele si
tuate în localitatea de 
reședință a județului) 
aprovizionează rețeaua 
comercială de pe raza 
a 9 comune și 48 de 
sate. Era de așteptat 
ca noua cooperativă 
să-și .confirme pînă a- 
cum utilitatea. Un 
raid efectuat în mai 
multe unități de des
facere 
însă la 
constatări : din maga
zine lipsesc produse de 
strictă necesitate, a- 
provizionarea nu este 
ritmică, cererile de 
consum ale cumpără
torilor nu sînt satisfă
cute operativ și pe de
plin. Concret :

Facem un prim po
pas în localitatea Pa- 
lota; la cooperativa si
tuată în imediata a- 
propiere a topitoriei 
de cînepă, de unde se 
aprovizionează sau ar 
trebui să se aprovizio
neze aproximativ 500 
de muncitori. Din pă
cate, deși era ora prin- 
zului, gestionarul Sza
bo, care face naveta de 
la Oradea, încă nu ve
nise să deschidă uni
tatea. „Ceea ce ne de
ranjează și mai mult 
— ne spune mg. Ana 
Marian, de Ia topito
ria din localitate — 
este lipsa din unitate

a unor produse de 
strictă necesitate".

în continuare, vizi
tăm magazinele mixte 
de la Sîntandrei și 
Tărian. La primul lip
seau numeroase pro
duse de strictă trebu
ință. Cauza ? „Co
menzile le repetăm de 
la o săptămînă la alta, 
dar continuă să rămî-

ne-a condus 
următoarele

La o cooperativă 
zonală

nă neonorate" — ne 
explică vinzătoarea.

La Tărian, lucrurile 
stau oarecum mai bine, 
unele din produsele 
care lipsesc la Sint- 
andrei se găsesc aici. 
„Depinde și de cum 
insistăm la centru", 
încearcă să ne dezlege 
enigma 
Florica 
ceea ce se cere acum, 
la sate, în sezonul 
rece, nici aici nu prea 
găsești. Am solicitat, 
printre altele, finet 
alb, un produs deo
sebit de căutat în 
mediul rural. „Nu 
avem, ni s-a spus. 
De fapt am avut o can
titate mai mare, dar 
am dat-o prin vira
ment Spitalului nr. 1 
din Oradea". E și asta 
o treabă „gospodăreas
că" : cetățenii din Tă
rian rămîn fără finet 
alb, iar Spitalul nr. 1

vinzătoarea 
Lazăr. Dar

din Oradea suportă 
cheltuielile suplimen
tare pentru a-1 trans
porta de la zeci de 
kilometri, cînd foarte 
bine ar putea să 
procure acest material 
din oraș 1

„Știți, noi am face 
mai mult — ni s-a 
spus la cooperativa 
zonală — dar nu sîn- 
tem ajutați de furni
zori, nu ni se livrează 
cantitățile contractate". 
Nu negăm, desigur, 
greutățile provocate de 
neonorarea la timp a 
contractelor de apro
vizionare, dar ceea ce 
am vrut să 
străm și ceea ce arată 
și realitatea este 
mărfuri care există nu 
sînt distribuite rațio
nal pe unități, onora
rea comenzilor cu 
mărfurile aflate în de
pozite cu ridicata fă- 
cîndu-se după bunul 
plac al unuia sau al
tuia dintre gestionari, 
după „cum insistă vin- 
zătorii". Iar toate a- 
cestea se petrec sub 
ochii și cu aprobarea 
tacită a conducerii U- 
niunii județene a coo
perației de consum 
Bihor, care ar trebui 
— și trebuie — să-și 
facă mai simțită pre
zența și la cooperativa 
amintită.

demon-

că

Dumitru GAȚA 
corespondentul 
„Scînteii"

Uni- 
servicii a- 
amplasate, 
blocurilor 

cazuri vor 
A-

BREVIAR JUDEȚEAN
J

mai modern din județ. De asemenea, au fost terminate 
un hotel cu 320 de locuri și un complex de magazine, 
care ocupă 1 640 mp. Noile ansambluri de locuințe au 
fost întregite, în acest an, cu încă 500 de apartamente.

• PLANTARI DE ARBORI ȘI ARBUȘTI LA BRĂ
ILA. Pe șoseaua către Rm. Sărat, în parcul Monument, 
pe centura de coline a municipiului Brăila, în parcul 
'stațiunii Lacul Sărat, precum și în zona stadionului: 
municipal au fost plantați, în. această toamnă, peste 
20 000 de arbori și arbuști. O contribuție importantă 
au adus, prin muncă patriotică, membrii organizației 
municipale a U.T.C. și cetățenii circumscripțiilor elec
torale de sub îndrumarea Frontului Unității Socialiste.

• VATRA DORNEI. în cunoscuta stațiune balneară 
se află la dispoziția celor interesați, începind din acest 
an, un modern complex sanatorial cu 300 de locuri, cu 
bază de tratament proprie. Dat fiind interesul tot mai 
mare de care se bucură pitoreasca stațiune de pe valea 
Bistriței, aici va începe în 1975 construcția unei noi 
baze de tratament — prevăzută pentru încă 1 000. de 
proceduri — și a unui hotel cu 300 de locuri. Totodată, 
vor continua forările pentru depistarea și punerea în 
valoare a unor noi surse de ape carbogazoase.

• OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ÎN JUDEȚUL SATU- 
MARE. în 1974, investițiile din fondul de stat alocate 
sănătății populației din județ depășesc 20 milioane lei, 
adică dublul celor din anul precedent: Au intrat în 
funcțiune 6 creșe (5 la. Satu-Mare și una în Negrești- 
Oaș) cu 655 locuri, un leagăn cu 104 locuri (în comuna 
Odoreu) ; la noul spital din Satu-Mare a intrat în 
funcțiune secția de rinichi artificial, prima de acest fel 
in țară, în afara unui centru medical universitar ; au 
fost modernizate și dotate cu aparatură nouă numeroa
se secții și servicii ale vechiului spital. Pînă la finele 
anului va intra în funcțiune la Satu-Mare un modern 
cămin-șpital cu 300. de paturi, iar la Cărei este în curs 
de finisare o nouă policlinică. Din contribuția' bănească 
a locuitorilor și din fonduri ale Ministerului Sănătății 
s-au construit 9 dispensare în localitățile Andrid, 
Babța, Gherța Mică, Lazuri, Hodod, Homorod, Tirșolț, 
Turulupg și Micula.

o ZALĂUL SE ÎMBOGĂȚEȘTE cu noi edificii so- 
cial-culturale. Recent au fost inaugurate1 aici un com
plex școlar cu 6 ateliere, un laborator și 12 săli de 
cursuri, o creșă și două grădinițe. în cartierul Păcii 
s-a dat în folosință un nou centru stomatologic, cel
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in valoare de 5 milioane lei.

2. O ÎNTREPRINDERE
unitățile județului ?

CARE SE AFIRMACe probleme urgente apar in pregătirea producției anului viitor ?

fru-

restanțe In 
cu pondere

județului, pla- 
din cincinal a 
la 3 noiembrie 
pină la finele 

o producție su-

La nivelul județului 
contractat cu bene-Ing. PAVEE ARON, 

secretar al Comitetului |ude- 
țean Brașov al P.C.R.:

Ing. NISTOR PALCU, 
secretar al Comitetului jude

țean Sibiu al P.C.R.:

nu aibă
unitățile
economică a județu-

ca
„7 Noiembrie", de 

’! trans-

Realmente, în toate unității» 
noastre, începind cu cele ale 
construcției de mașini șl 
la cele ale industriei alimen- 
sprijinul reprezentanților cen-

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

TEXTILA"-GALAȚI

3.

T z ■?*

IPe ansamblul 
nul pe 4 ani 
fost realizat 

a.c. Drept urmare, 
anului se va obține 
plimentară de circa 5 miliarde lei. 
In întreprinderile care ridică pro
bleme legate de îndeplinirea pla
nului de producție pe acest an, pe 
lingă intervențiile membrilor co
mitetului județean de partid, ale 
activiștilor consiliului județean de 
control muncitoresc, comitetul ju
dețean de partid a trimis colective 
de specialiști care, împreună cu 
reprezentanții organelor centrale 
și ai ministerelor și centralelor 
industriale, acordă un sprijin con
cret și operativ jn vederea lichi
dării neajunsurilor. Este printre 
altele și cazul întreprinderii de 
autocamioane. Aici, eforturile au 
fost și sînt in aceste zile orientate 
în cîteva direcții hotărîtoare pen
tru recuperarea integrală a restan
țelor și îndeplinirea planului anual. 
Este vorba, in primul rînd, de fi
nalizarea producției, în așa fel in
cit produsele realizate să poată fi 
livrate fără întîrziere beneficiarilor. 
In acest scop, a fost luată măsura 
ca, de pe banda de montaj, să nu 
-mai iasă autocamioane descomple
tate. Unele măsuri au fost lua
te și în sectoarele primare, în 
sensul eliminării „locurilor în
guste", perfecționării tehnologii
lor de lucru, ceea ce a dat posibi
litate acestor sectoare să realizeze 
în ultima perioadă o producție du
blă față de prima lună a, anului.

O altă direcție în care acționăm 
în aceste zile este aceea a spriji
nirii unor întreprinderi care au re
zerve de depășire a sarcinilor de 
plan la produse cu desfacere asi
gurată. Este cazul întreprinderii de 
rulmenți, întreprinderii „Hidrome
canica", Rafinăriei Brașov, Combi
natului chimic din orașul Victoria, 
Filaturii din Ghimbav, întreprinde
rii de tricotaje ș.a. Cît privește re
zolvarea unor probleme de aprovi
zionare, în acest scop, la indicația 
comitetului județean de partid, di
rectorii comerciali din diferite uni
tăți, împreună cu un activist al 
consiliului județean de control 
muncitoresc, s-au deplasat Ia Mi
nisterul Aprovizionării Tchnico- 
Materiale, unde au fost soluționate 
pe loc aspectele._ce se ridicau în 
aceste întreprinderi. Alte măsuri 
luate în 'unitățile industriale din 
județ privesc organizarea lucrului 
în schimburi prelungite și în zilele 
de duminică. Prin toate acestea, 
planul pe 11 luni pe județ a fost 
depășit cu 115 milioane lei la pro
ducția globală și 133 milioane lei Ia 
producția-marfă, creîndu-se condi
ții să încheiem acest an cu impor
tante depășiri de plan.

tele chimice din Făgăraș și Orașul 
Victoria. Trebuie remarcate în a- 
cest sens Centrala industrială de 
îngrășăminte chimice din Craiova, 
precum și ministerul de resort de 
care aparține întreprinderea de u- 
nelte și scule Brașov.

3 în legătură cu pregătirea pro
ducției anului ce vine se ri- 
dică unele probleme priorita

re, între care nominalizarea pro
ducției, încheierea contractelor e- 
conomice, predarea documentațiilor 
tehnice pentru investiții, asigura
rea aprovizionării tehnico-materia
le. Tocmai în aceste direcții, spri
jinul reprezentanților centralelor 
industriale și ai ministerelor a fost 
mai substanțial. împreună cu aceș
tia am asigurat fundamentarea ci
frelor de plan la producție, în func
ție de capacitățile existente, de po
sibilitățile de desfacere, de primi-

treprlndere să 
acest an. La 
în activitatea 
lui ca, de exemplu, întreprinderile 
„Electroputere", de celule Băilești, 
de transformatoare mici Filiași, în
treprinderea de confecții, unde se 
întîmpină greutăți în realizarea 
planului anual, au fost repartizați 
membri ai biroului comitetului ju
dețean în scopul sprijinirii acestora 
prin găsirea celor mai adecvate so
luții de înlăturare a neajunsurilor. 
In mod asemănător se acționează 
la întreprinderea de mașini agricole 
„7 Noiembrie", întrucit, pe lingă 
greutățile curente, trebuie depășite 
și cele cu privire Ia reprofilarea 
unității pe fabricația de tractoare 
Nu întîmplător aici sînt prezente 
cadre competente, cu munci de răs
pundere, de la comitetele județean 
și municipal de partid, din centrala 
de resort și institute de proiectare.

mulțumitoare, 
mai avem de 
ficiarii o bună parte din volumul 
producției. Sînt întreprinderi, 
„Electroputere", ~ '
prefabricate din beton, de 
formatoare mici Filiași și întreprin
derea de' confecții, în care contrac
tarea producției este serios rămasă 
în urmă. în multe unități din județ 
nu este asigurată încă baza tehnico- 
materială, mai ales la metal, oțe
luri speciale pentru scule, la ma
terial lemnos. Avînd în vedere 
această stare de lucruri, facem un 
apel tovărășesc la centralele și mi
nisterele de resort să ne sprijine 
mai substanțial și mai operativ 
pentru rezolvarea acestor proble
me cu care ne confruntăm la ora 
actuală și de care depinde, în fond, 
realizarea producției din anul 
viitor.

morci care trebuie livrate la 
port. S-au efectuat unele investi
gații și întreaga comandă de obloa
ne a fost preluată de întreprinderea 
județeană de industrie locală, care 
s-a angajat să le execute intr-un 
timp record. Un apreciabil volum 
suplimentar de produse pentru ex
port se realizează, în aceste zile, la 
„Balanța" Sibiu, „Vitrometan" Me
diaș, „Sticla" Avrig și- altele. Co
lectivul întreprinderii „Automeca- 
nica" Mediaș s-a angajat, recent, 
ca prin măsuri tehnico-organizato- 
nce, aplicate mai ales în secția de 
montaj, pînă la sfîrșitul anului să 
execute suplimentar primele 100 de 
autofurgonete de mare capacitate 
pentru produse alimentare perisa
bile și 20 autofurgonete pentru 
mărfuri generale. De asemenea, co
lectivul întreprinderii de piese auto 
Sibiu a luat, în aceste zile, hotărî- 
rea ca pînă la finele anului să rea. 
lizeze peste plan piese de schimb 
auto

li*

Cum acționați pentru soluționarea ultimelor probleme ale 
îndeplinirii integrale a planului ?

Ce sprijin direct acordă cadrele din centrale și ministere 
aflate în aceste zile in

2 Putem afirma că, In acest an, 
întreprinderile județului au 
primit un sprijin mult mai 

substanțial în rezolvarea unor pro
bleme din partea organelor centra
le și, în mod deosebit, din partea 
ministerelor și centralelor indus
triale. Reprezentanții acestora au 
răspuns și răspund cu promptitu
dine ori de cite ori sînt solicitate, 
se deplasează in județ, în între
prinderi unde, împreună cu noi, cu 
cadrele de conducere din industrie 
studiază și rezolvă problemele care 
se pun, caută soluțiile cele mai 
bune. Un sprijin prețios au primit 
în acest an, printre alte colective, 
cele de la întreprinderea de auto
camioane, întreprinderea de trac
toare, „Hidromecanica", combina-

rea cotelor de materiale. Baza ju
dețeană de aprovizionare, care a 
primit un sprijin important din 
partea comitetului județean de 
partid, a contractat cu beneficiarii 
săi în întregime planul pe 1975, iar 
cu furnizorii de materii prime și 

■ materiale contractele sînt înche
iate într-o mare măsură. O atenție 
deosebită am acordat satisfacerii 
cererilor suplimentare ale unor în
treprinderi. S-au asigurat repartiții 
de către Ministerul Industriei Me
talurgice, printre altele, pentru 
547 tone profile mijlocii și ușoare, 
640 tone țevi construcții din țară 
și import, 110 tone tablă plum
buită.

Trebuie să spun, însă, că au mai 
rămas de rezolvat unele probleme 
de care sînt condiționate realiză
rile anului viitor. Una din acestea 
o constituie nominalizarea întregii 
producții de către ministere și cen
trale, potrivit prevederilor planului 
de stat. Mă refer la întreprinderile 
de autocamioane, de tractoare, de 
radiatoare și cabluri, de utilaj chi
mic din Făgăraș și altele. Pe ace
lași plan se situează și necesitatea 
definitivării tuturor balanțelor teh
nico-materiale, astfel îneît în cel 
mai scurt timp să poată fi încheia
te integral contractele la producția- 
marfă. De mare însemnătate este și 
contractarea utilajelor destinate ca
pacităților de producție prevăzute 
să intre în funcțiune în 1975.

2 De un real folos pentru ac
tivitatea unităților economic» 
a fost și este sprijinul acor

dat de cadre cu munci de răspun
dere din ministere și centrale în 
vederea înlăturării unor greutăți 
care se ridică în înfăptuirea sarci
nilor de plan. Acest sprijin s-a fă
cut simțit mai ales în întreprinde
rile „Electroputere", „7 Noiembrie", 
de celule Băilești și întreprin
derea de confecții, unde s-a anali
zat la fața locului — de către re
prezentanți ai Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale, Minis
terului Industriei Construcției de 
Mașini-Unelte și Electrotehnicii șl 
ai Centralei industriei confecțiilor 
— problemele existente îndeosebi 
In domeniul aprovizionării cu ma
teriale și realizării planului de 
cooperare. De exemplu, la „Elec
troputere", cu sprijinul efectiv al 
organelor centrale, s-a elaborat un

1 Perspectiva obținerii pînă la 
finele anului 1974 a unei pro
ducții suplimentare de 4,5 mi

liarde lei față de sarcinile pe patru 
ani ai cincinalului (sarcini îndepli
nite la 14 octombrie a.c.), ca și 
faptul că, datorită unor rămîneri în 
urmă înregistrate în 11 luni, indus
tria județului trebuie să realizeze 
în decembrie o producție cu 170 
milioane lei mai mare față de me
dia rezultatelor de la începutul a- 
nului, au determinat o mobilizare 
generală a colectivelor din între
prinderi, ferm hotărîte să facă to
tul pentru înfăptuirea exemplară a 
planului pe 1974. Aș putea spune

pină 
tare, 
tralelor și ministerelor se face sim
țit din plin, aceștia, împreună cu or
ganizațiile de partid, conducerile 
întreprinderilor și activiștii noștri 
soluționind operativ numeroase pro
bleme. La întreprinderea mecanică 
Mîrșa, unde s-au deplasat reprezen
tanți ai M.I.C.M.G. și ai centralei in
dustriale de resort și unde, ca și la 
„Independența", ministrul construc
țiilor de mașini grele, tovarășul 
loan Avram, a dat .îndrumări la 
fața locului, se urmărește, oră de 
oră, aș putea spune, desfacerea 
producției către beneficiarii interni 
și externii în aceste zile a fost în
tărită, de asemenea, cooperarea cu 
întreprinderea de autocamioane 
Brașov și au fost găsite soluții 
practice pentru asigurarea, de că
tre această uzină, a subansamblelor 
și a unui mare volum de repere 
turnate și forjate de care I.M. Mîrșa 
are atîta nevoie. La „Independen
ța", analizele la obiect au dus la 
măsuri practice, menite să soluțio
neze unele probleme privind im
porturile de completare atit pentru 
acest an, cît și pentru 1975.

Colectivul întreprinderii „Tex
tila" Galați, unitate cu pondere 
însemnată în economia județu
lui, și-a îndeplinit, încă de la 
mijlocul lunii iunie, planul pe 
4 ani ai cincinalului. Pină la 
sfîrșitul anului, textilistele gă- 
lățene vor obține o producție 
suplimentară în valoare de peste 
210 milioane lei. Aceasta în
seamnă că întreprinderea iși va 
îndeplini sarcinile ce îi revin 
din actualul cincinal în mai pu
țin de patru ani și jumătate, 
în aceste zile, eforturile colec
tivului de muncă de aici sint

îndreptate spre temeinica pre
gătire a producției anului vii
tor, fiind luate cele mai potri- 

' vite măsuri tehnico-organizato- 
rice. De altfel, toată producția 
anului 1975 destinată fondului 
pieței a fost contractată, exis- 
tînd certitudinea ca și în viitor 
firele și țesăturile produse să fie, 
ca șl pină acum, tot mai solici
tate de beneficiari pentru 
musețea și trăinicia lor.

I 
I
I
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organeioi ceniraie, s-a eianorat un planului pe 1974. Aș putea spună
program de livrare a boghiurilor și câ,. pentru fiecarB din principalele

PETRE PREOTEASA, 
secretar al Comitetului jude

țean Dolj al P.C.R..:

IEste îmbucurător faptul că 
încă de la începutul lunii de
cembrie a.c. industria jude

țului Dolj și-a realizat sarcinile 
pe 4 ani din cincinal și că un nu
măr de 27 de unități economice 
și-au îndeplinit și depășit prevede
rile pe cele 11 luni. Acum se acțio
nează hotărit pentru ca nici o în-

grupurilor motoare Diesel de către 
I.C.M. Reșița, subansamble care 
condiționează realizarea planului Ia 
locomotive. Se impune însă ca acest 
program să fie îhtru totul respectat, 
De asemenea, conducerea Centralei 
industriei confecțiilor a intervenit 
direct la principalii furnizori de 
materii prime în vederea recuperă
rii restanțelor. Totodată, conducerea 
centralei a constituit un colectiv, 
condus de un inginer-șef din cen
trală, care sprijină efectiv 
prinderea de confecții 
pentru pregătirea în bune 
a producției anului viitor.

Intre- 
craioveană 

condiții

Pregătirea producției 
1975 a constituit 
unei analize în birou și 

secretariatul comitetului 
de partid, prilej cu care 
adoptate măsuri specifice 
sector de activitate. S-a 
prioritate îndeosebi nominalizării și 
contractării producției, pregătirii 
fabricației și asigurării bazei teh- 
nico-materiale. Trebuie să arătăm 
însă că, în prezent, situația pregă
tirii producției anului viitor nu este

pentru 
obiectul 

în 
județean 
au rost 

fiecărui 
acordat

obiective stabilite in această lună, 
au fost luate măsuri de amploare 
care au și început să-și arate roa
dele. In toate unitățile cu rămîneri 
In urmă — printre care întreprin
derea mecanică Mîrșa, întreprinde
rea metalurgică de metale neferoa
se (I.M.M.N.) și „Carbosin" din Cop- 
șa Mică, „Balanța" Sibiu și altele — 
au fost aplicate măsuri concrete 
pentru cunoașterea de către fiecare 
secție, atelier, echipă și chiar mun
citor a sarcinilor ce le revin in 
fiecare din zilele ce au mai rămas 
pină la sfîrșitul anului, iar pe de 
altă parte pentru funcționarea fără 
întrerupere a tuturor utilajelor de 
bază, întreținerea făcîndu-se „din 
mers" de către echipe special or
ganizate. De asemenea, au fost 
luate importante măsuri pentru im- 
pulsionarea aprovizionării tehnico- 
materiale și livrarea în aceeași zi a 
producției terminate. O importantă 
acțiune inițiată încă de la începutul 
lunii este aceea a extinderii cola
borării întreprinderilor cu restanțe 
cu unități economice din județ. 
Greu de soluționat era pentru în
treprinderea mecanică Mîrșa pro
blema executării unui important 
volum de obloane pentru autore-

3 Pentru 1975, cînd pe ansam
blul industriei județului pla
nul cunoaște un spor de 2,3 

miliarde lei față de acest an, sîntem 
preocupați în principal de nomina
lizarea producției (care, la 1 decem
brie, era rezolvată în proporție de 
93,4 la sută), de încheierea contrac
telor (s-au înregistrat importante 
rămîneri în urmă la I.M.M.N. Copșa 
Mică, I.M. Mîrșa, „Independența", 
„Libertatea", „Tirnava" și altele), 
de asigurarea forței de muncă (plu
sul de necesar fiind de peste 5 009 
muncitori), ca șl de asigurarea a. 
provizionărli tehnico-materiale care, 
In acest an, a ridicat numeroase 
probleme. Important este că între
prinderile, organizațiile de partid 
au Înțeles pe deplin aceste dezide
rate șl acționează susținut pentru 
înfăptuirea lor. Prin soluționarea 
tuturor problemelor In suspensie, 
alături de care se află introducerea 
unul program intensiv de lucru p» 
baza acordului global In unitățile 
de construcții și înnoirea produselor 
pentru sporirea competitivității lor 
la export, comitetul județean de 
partid se îngrijește ca, din primele 
zile ale anului viitor, realizările să 
fie cel puțin la nivelul celor din 
decembrie 1974.

Convorbirl realizate d» 
Nicolae MOCANU 
Nicolae BĂBĂLAU 
Nicolae BRUJANPREGĂTIND PĂM1NTGL, GOSPODARA PREGĂTESC

Pentru îndeplinirea
integrală
(Urmare din pag. I)
între întreprinderi, satisfacerea ce
rințelor concrete, presante ale uni
tăților beneficiare.

Pe bună dreptate, criticăm așa- 
zisul stil de muncă „în asalt" — 
cînd prin aceasta se înțelege alter
narea unor perioade de slăbire a 
ritmului cu perioade de activitate 
febrilă, însă dezorganizată, cînd 
prin aceasta se înțelege forțarea ne
chibzuită a utilajelor, cu riscurile 
ce decurg de aici pentru activitatea 
ulterioară. Dar dacă înțelegem prin 
aceasta o puternică concentrare a 
forțelor — temeinic chibzuită, ri
guros și precis organizată — spre 
obiectivele-cheie, bine cumpănită 
sub aspectul cerințelor tehnice și 
tehnologice, dacă prin aceasta înțe
legem o mobilizare maximă a ener- 

• giilor punînd pe primul plan rezul
tatele muncii și nu timpul de mun
că — atunci da, această perioadă 
poate fi și trebuie să fie o peri
oadă de asalt constructiv pentru 
realizarea cu deplin succes a tu
turor indicatorilor planului pe acest 
an.

Se detașează ca o sarcină impor
tantă a acestor zile intensificarea

Activitatea pe șantierele de îmbunătățiri funciare
Tn multe comune și sate, zilele frumoase din această perioadă sînt 

folosite din plin pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare : 
se fac noi amenajări pentru irigații, se lucrează la desecări și la com
baterea eroziunii. La aceste acțiuni, menite să sporească recolta viitoare, 
participă și trebuie să participe toți locuitorii satelor. Raidul-anchetă, 
organizat în județele Olt, Brăila și Vaslui, a evidențiat preocuparea 
pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, dar și faptul că, 
în unele locuri, ele au fost date uitării.

consiliile de conducere din coope
rativele agricole să acorde mai 
multă atenție executării lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare.

. Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

Noi acumulări de apă 
pentru irigații

în primii 4 ani ai actualului cin
cinal, în județul 
gată s-a extins 
desecat 19 300 ha 
te regularizări și 
luri pe 24 km. Merită subliniate ac
țiunile pentru folosirea resurselor 
locale de apă. Prin lucrări simple, 
cooperatorii din Spineni, Schitu, 
Găvănești, Vitomirești, Doba, Izvoa
re, Tătulești, Alunișu, Valea Mare, 
Potcoava, Optași au amenajat ba
zine de acumulare din care au fo
losit apa la irigarea culturilor agri
cole.

Depistarea și folosirea tuturor re
curselor loqale de apă pentru extin
derea irigațiilor sînt una din hotă- 
rîrile conferinței organizației ju
dețene de partid. Se prevede ca, în 
următorii 2 ani, să se extindă ame-

Olt, suprafața iri- 
cu 52 900 ha, s-au 
și au fost efectua- 
consolidări de ma-

najările locale pentru irigații pe 
15 000 ha. In multe unități s-a tre
cut cu hotărîre la îndeplinirea a- 
cestei prevederi. La cooperativa a- 
gricolă Stoicănești, de exemplu, zil
nic la lucrările de îmbunătățiri fun
ciare participă peste 400 de coope
ratori. La Stoicănești au fost deja 
amenajate 14 lacuri de acumulare 
din care se pot iriga circa 600 ha de 
teren. La fel se acționează și în al
te cooperative agricole. La Izbiceni, 
cooperatorii fac canale pentru iri
garea unei suprafețe de 125 ha pă
șune, la Negreni și Mărgineni se e- 
xecută baraje pentru acumularea 
apei provenită din precipitații. La 
Călui, într-o zonă cu multe izvoare, 
se amenajează un bazin de acumu
lare.

Sînt Insă și cooperative unde 
timpul favorabil din această peri
oadă nu este folosit corespunzător. 
La cea din Brebeni, cu toate că e- 
xistă un lac de acumulare pentru 
irigarea a 72 hectare, nu se execu
tă încă rețeaua interioară de ca
nale. Nici la cooperativele Vîlcele, 
Izvoare, Titu, Perieți nu
preocupări pentru folosirea inten
să a timpului bun de lucru. Se im
pune ca organele agricole județene.

există

Inițiative și proiecte 
încununate de fapte

In această toamnă, în județul 
Brăila, imediat după încetarea cam
paniei de irigații s-a trecut la de- 
colmatarea rețelelor de irigații și 
de desecare, 
funcționale a tuturor amenajărilor 
și repararea agregatelor hidrome
canice de la 
Pînă acum la 
s-a executat un volum de 109 000 
metri cubi. De asemenea, continuă 
reviziile și etanșările la jgheaburi 
și completările de terasamente la 
diguri. Pe rețelele de desecare s-au 
săpat 76 870 metri cubi pămînt, rea- 
lizîndu-se integral planul. Acțiuni 
similare s-au inițiat și în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste pen
tru amenajări proprii. întreprinde
rea agricolă de stat Insula Mare a 
Brăilei, față de un plan, pe trimes
trul IV de 74 000 metri cubi des
potmoliri canale de desecare, a rea
lizat 53 700 metri cubi.

Un mare volum de lucrări de 
desecare execută O.I.F. Brăila, care, 
la începutul lunii decembrie — cu ■

la verificarea stării

stațiile de pompare, 
despotmoliri canale

30 de zile înainte-de termen — a 
dat in funcțiune 4 000 hectare ame
najate pentru desecare în sistemul 
Buzoiel-Nord, la cooperativele agri
cole Făurei, Mircea Vodă, Dedulești, 
Vișani, orașul Făurei și altele. A- 
cum se lucrează intens la acumula
rea de pe rîul Călmățui, care va în
magazina circa 1,5 milioane metri 
cubi apă, care va fi folosită la iri
gații pe terenurile cooperativei a- 
gricole. Grivița Roșie-Insurăței. Zi
lele trecute a fost terminată și în
diguirea rîului Călmățui în zona 
cooperativei „Scînteia“-Insurăței, 
lucrare care va feri de inundații 150 
de hectare teren arabil.

în prezent se lucrează cu toate 
forțele la terminarea barajului de 
la Mircea Vodă, unde se va colecta 
un milion metri cubi apă necesară 
irigării unei suprafețe de 800 de 
hectare.

Din inițiativa comitetului jude
țean de partid a fost întocmit un 
plan de acțiune pentru declanșarea 
acțiunilor patriotice pentru lucrări
le de îmbunătățiri funciare în pe
rioada de iarnă și pînă în primăva
ra anului viitor. Astfel, se preconi
zează amenajarea în sisteme locale 
a încă 845 de hectare pentru iri
gații, 196 hectare acumulări de apă, 
100 hectare desecări, precum și în
treținerea și repararea canalelor 
din sistemele locale de irigații 
desecări. Prin aceste acțiuni, 
care vor participa peste 23 000 
cetățeni ai județului Brăila, vor 
excavați aproape o jumătate de 
milion de metri cubi pămlnt

vaslui

voluntar
patriotică sporește 
rodnicia ogoarelor

și 
la 
de
fi

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scînteii'

Pentru lucrările de Îmbunătățiri 
funciare pe terenurile în pantă, ero
date și pe cele afectate de 
inundații, județul Vaslui bene
ficiază de importante fonduri 
de investiții. După cum preciza tov. 
Eugen Gheorghiță, directorul ofi
ciului de îmbunătățiri funciare și 
proiectări construcții agricole, pla
nul anual la aceste lucrări este 
realizat aproape în totalitate. La a- 
ceastă dată forțe sporite sint con
centrate pe marile șantiere. Prin
tre lucrările de amploare ce se e- 
xecută in județ rețin atenția, in 
primul rînd, acumulările de la Rîpa 
Albastră și de pe pîrîul Simila, în 
apropiere de Bîrlad, precum și lu
crările de îndiguiri pe rîul Bîrlad. 
Alte lucrări de îmbunătățiri funcia
re sînt executate în bazinul hidro
grafic Vasluieț-Racova-Studineț pe 
o suprafață de 45 000 hectare.

O serie de lucrări trebuie execu
tate cu mijloacele 
gricole Dănești, 
Codăești, Pușcași, 
și întreprinderilor
Laza și Vaslui. Aceste unități nu au 
asigurat necesarul de semințe de 
ierburi perene pentru crearea de 
benzi ierbate, taluzări etc. In aceas-

cooperativelor a- 
Văleni, Miclești, 
Laza, Poienești 
agricole de stat

tă situație urmează ca lucrările să 
fie executate în primăvara anului 
viitor. Iată că ceea ce se putea face 
acum s-a amînat pentru cîteva luni.

Concomitent cu asemenea lucrări 
de amploare, la nivelul fiecărei co
mune, potrivit măsurilor luate de 
comitetul județean de partid, se în
făptuiește un plan de îmbunătățiri 
funciare prin executarea de lucrări 
simple, dar cu eficiență sporită în 
ce privește folosirea judicioasă a 
pămîntului. Sub conducerea și în
drumarea organelor locale ale Fron
tului Unității Socialiste, prin mun
că patriotică, pînă 
realizat lucrări în

acum s-au 
valoare de 

peste 40 milioane lei, la care s-au 
evidențiat locuitorii comunelor 
Tutova, Berezeni, Viișoara și altele. 

La indicația biroului comitetului 
județean de partid, toți specialiștii 
din cadrul O.I.F. Se află în comu
ne pentru a ajuta la realizarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare cu 
mijloace locale. In comunele Mi
clești, Codăești, Dănești, Ivănești- 
Vaslui și altele, pe 200 hectare te
renuri erodate s-au făcut plantații 
masive în scopul combaterii eroziu
nii solului. în prezent O.I.F. Vaslui 
pregătește condițiile pentru reali
zarea planului pe anul viitor, cînd 
vor fi înfăptuite investiții cu o va
loare de aproape 2 ori mai mare 
decît în acest an. Este vorba de 
continuarea lucrărilor de combate
re a eroziunii solului și extinderea 
desecărilor și irigațiilor.

Crăciun LAEUCI 
corespondentul „Scînteii"

J

ritmului realizării șl livrării pro
ducției Ia export în întreprinderi, 
atît în cele caro au anumite întir- 
zieri în onorarea unor contracte, 
cît și în cele care au solicitări su
plimentare față de contractele ini
țiale. Este nevoie de o mai bună or
ganizare a muncii pe Întregul flux 
de realizare și expediere a produ
selor la export, de o operativitate 
sporită. Realizarea exemplară a 
planului la export, onorarea tutu
ror contractelor încheiate cu parte
neri externi constituie o sarcină 
economică și politică primordială 
pentru fiecare colectiv, deoarece, pe 
această cale, se asigură resursele 
valutare necesare importului, con
diții pentru dezvoltarea de ansam
blu a economiei naționale.

In ritm susținut, printr-o puter
nică mobilizare a tuturor forțelor 
și mijloacelor, trebuie să se lucre
ze în aceste zile și pe șantierele de 
investiții. Pînă la sfîrșitul anului 
urmează să fie date în funcțiune 
zeci și zeci de noi obiective, de 
mare importanță pentru realizarea 
sporurilor de producție prevăzute 
pentru ultimul an al cincinalului 
actual. Iată de ce, acum, mai mult 
ca oricind, atenția organizațiilor de 
partid de pe șantiere, eforturile 
constructorilor și montorilor, ale 
beneficiarilor trebuie concentrată 
asupra obiectivelor planificate să 
intre tn funcțlnne in acest an. 
Este nevoie să se folosească din 
plin fiecare minut, fiecare ceas 
pentru a se urgenta montajul uti
lajelor existente pe șantiere, pen
tru a se încheia cit mai grabnic 
lucrările de construcții-montaj la 
fiecare obiectiv, pentru a se pre
zenta la recepție, în condiții de 
înaltă calitate, toate capacitățile de 
producție prevăzute.

■ Planul poate fi considerat reali
zat numai dacă prevederile sale se 
înfăptuiesc, deopotrivă, la indica
torii cantitativi și calitativi, în fie
care întreprindere. Adică, numai 
dacă sarcinile privind creșterea pro
ducției fizice se îndeplinesc la un 
nivel calitativ superior, cu o pro
ductivitate ridicată, cu cheltuieli 
reduse,- dacă Exportul se desfășoară 
in condițiile obținerii unei eficiența 
superioare. Cu exigență și răspun
dere, organizațiile de partid, con
ducerile întreprinderilor trebuie să 
vegheze ca în finalizarea, în acesta 
zile, a unui mare volum de produc
ție să nu șe admită nici o abater» 
de la normele de calitate, nici o 
subapreciere a indicatorilor de efi
ciență. Printr-o bună organizare, 
prin repartizarea în cele mai Im
portante puncte de lucru a comu
niștilor, a muncitorilor și specialiș
tilor cu experiență, să se asigure 
întărirea disciplinei și răspunderii 
in muncă, gospodărirea cu maximă 
eficiență a resurselor materiale, a 
mijloacelor tehnice, să se ampli
fice parametrii calitativi ai activi
tății economice.

Fiecare colectiv, fiecare organi
zație de partid să-și facă un titlu 
de cinste din a raporta, la sfîrșitul 
acestui an, îndeplinirea exemplară 
a planului și a angajamentelor. 
Pentru aceasta nu trebuie precu
pețit în aceste zile nici un efort ;

. in fiecare minut, în fiecare ceas, 
trebuie să se obțină randamente 
maxime în producție. Prin îndepli
nirea cu succes a planului pe acest 
an se va asigura un suport trainic 
de trecere la realizarea ritmică, din 
primele zile, a producției anului 
viitor — an decisiv pentru înfăp
tuirea înainte de termen a cincina-, 
luluL
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„LUPTĂTORII DREPTĂȚII
Șl ADEVĂRULUI"

„Era grandios spectacolul ! Bărbați 
cu fețe înnegrite de fum și păcură, 
cu ochii strălucind, cu pieptul umflat 
de zbuciumul „Internaționalei" înain
tau cîte patru... Străzile pe care Ie 
parcurgeau căpătau parcă ceva din 
entuziasmul și măreția lor“. Aceste 
rînduri ale unui martor ocular ates
tă copleșitoarea impresie pș care o 
lăsa mulțimea muncitorilor, tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei, care în 
acel eroic 13 Decembrie 1918 lua
seră în stăpînire. străzile din inima 
Capitalei spre a-și striga dreptul la 
o viață mai bună, spre, a-și afirma 
voința hotărîtă de a orienta viitoarea 
dezvoltare a României pe calea de
mocrației și progresului social.

Luptele revoluționare desfășurate 
In Capitală acum 56 de ani marcau 
un punct de virf al valului de greve, 
întruniri și demonstrații care s-au 
ținut lanț în întreaga țară la sfirși- 
tul anului 1918, cu participarea mun
citorilor, a țăranilor, intelectualilor, 
funcționarilor și altor categorii so
ciale. „Grevele muncitorilor se ge
neralizează", nota un demnitar al 
vremii. Aceste viguroase acțiuni con
stituiau replica fermă a maselor 
populare la politica claselor exploa
tatoare care înțelegeau șă arunce pe 
umerii oamenilor muncii imensele 
greutăți cauzate de războiul abia în
cheiat. menținind în acest scop sta
rea de asediu, înăsprind teroarea 
antipopulară. Ele se integrau fluviu
lui larg al mișcărilor revoluționare 
care de la un capăt la altul1 al Eu
ropei răsturnaseră anacronice tro
nuri și guverne, cucerind libertatea 
socială și națională pentru un șir în
treg de popoare. Victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, fău
rirea. in imediata vecinătate a tării 
noastre, a primului stat al munci
torilor și țăranilor, au stimulat spi
ritul revoluționar al joaselor mun
citoare din tara noastră ca și din alte 
țări ale lumii, le-au întărit încrede
rea în capacitatea de a se elibera din 
jugul exploatării capitaliste și de 
a-și făuri o viață nouă.

în fruntea luptei revoluționare se 
afla partidul clasei muncitoare. Pro
cesul radicalizării mișcării noastre

muncitoresti, creșterea influenței mi- 
litantilor care se situau cu fermita
te pe poziții revoluționare și-au gă
sit reflectare și in schimbarea de
numirii partidului din social-demo
crat în Partid Socialist. Cu numai cî- 
teva zile înainte de evenimentele din 
13 Decembrie, partidul a adoptat „De
clarația de principii" care proclama 
ca obiectiv fundamental al activității 
partidului „cucerirea prin orice mij
loc a puterii politice din miinile 
burgheziei române și întronarea dic
taturii proletare în vederea realizării 
idealului comunist''.

Cu deosebită tărie s-a avîntat în 
luptă puternicul detașament al mun-

13 DECEMBRIE 1918

cltorimii bucureștene. La sfirșitul lu
nii noiembrie și în prima decadă a 
lunii decembrie, mișcarea grevistă îi 
cuprinsese pe ceferiști, metalurgiști, 
muncitorii din industria lemnului, 
industria alimentară, reușind să im
pună satisfacerea unor revendicări 
social-economice, ca ziua de muncă 
de 8 ore, alocații de scumpete, pre
cum și unele drepturi politice privind 
recunoașterea sindicatelor, a consilii
lor muncitorești. „Sediul sindicatelor 
din Capitală este aproape zilnic asal
tat de muncitorimea din fabrici, ate
liere și birouri, scria ziarul „Socialis
mul" în acele zile. O puternică miș
care pentru îmbunătățirea soartei 
materiale s-a pornit din toate stra
turile de muncitori... E duhul vremii 
care lucrează asupra muncitorimii, e 
preludiul care vestește o nouă 
viață, mai bună și mai frumoasă, 
pentru clasa muncitoare".

La începutul lunii decembrie au 
intrat în grevă și lucrătorii tipografi, 
detașament muncitoresc cu vechi și 
bogate tradiții revoluționare. La re
fuzul patronilor de a le satisface re
vendicările. întreaga muncitorime a 
Capitalei s-a ridicat la luptă în semn

SZEKELY Jânos

„DOJA
Poemul de mare în

tindere „Doja", scris 
de Szekely Jânos 
acum un deceniu, una 
dintre lucrările repre
zentative ale literatu
rii în limba .maghiară 
din țara noastră, pri
mește — prin cartea 
tipărită la editura 
„Kriterion", în tălmă
cirea lui Andrei Flș- 
chof — un ales veș- 
mînt de limbă româ
nească. Una din figu
rile luminoase ale 
trecutului nostru, pre
mergător al lui Horia, 
Iancu șl al altor lup
tători nelnfricați pen
tru eliberarea socială 
ă țăranilor, Doja — 
cel ce a condus ma
sele oprimate de ro
mâni, maghiari și al- 

naționalități,te _____ în 
timpul răscoalelor ță
rănești din 1514 — 
devenit 
noastră 
erou și martir, 
laturi asupra 
stăruie îndeosebi au
torul poemului, lumi- 
nînd cu variate mij
loace poetice un chip 
atit de complex. De 
fapt, întregul poem 
este un lung monolog 
interior 
prin care, cumulind 
semnificațiile multi
ple ale trecerii eroului 
prin această lume, 
faptele sale vitejești 
dăruite celor asupriți, 
se conturează profilul 
moral al omului. Su
prapunerea personaj- 
autor este ambivalen
ță, caracterul domi
nant epic al întregu
lui poem fiind marcat 
de intensitatea trăirii 
naratorului, a poetu
lui, care împrumută și 
chiar se substituie a- 
desea gindurilor și 
sentimentelor erou
lui : „Un chip de om 
văd undeva in mine / 
Mă urmărește pe tim
pii și-n vis. / Frumos 
de-atita sete de drep
tate, / îl simt, bărbos, 
sub ochiul meu 
chis. H Străbunul 
s-a încropit în 
pu-mi. / Si pînă 
umbră-mi va fi 
drum." Noutatea . 
mului sîntem tentați a 
o afla în aspirația 
poetului de a strînge 
în versuri „grăitoarea 
tăcere" a lui Doja, de

a
în istoria 

deopotrivă 
Sint 

cărora

a ocoli de multe ori 
aura legendei pentru 
o privire în adine.

Cîteva dimensiuni 
ale luptătorului sint 
astfel surprinse îneît 
imaginea de ansamblu 
poate fi istoricește va
lidată, dar, in același 
timp, poate fi famili
ară, comună tuturor 
luptătorilor pentru li
bertate 
socială 
cat cu 
sau cu 
triva 
aceea, autorul ne a- 
vertizează de la înce
put că multe din gîn- 
durile cuprinse în vers

și dreptate 
care s-au ridi- 
forța armelor 
mintea impo- 

asUpririi. De

și atribuite lui Doja 
„poate-i sînt străine", 
sau altele „poate le-a 
gindit altfel", sublini
ind încă o dată cali
tatea poeziei 'moder

ai poetului ne de a-și asuma res
ponsabilitatea viziunii 
proprii, 
original 
faptelor 

într-o
tablouri 
trapunctic, istoria re
învie pfin cugetarea 
eroului. Doja șe jus
tifică, dar mai ales își 
justifică faptele. Spi
rit vizionar, depășin- 
du-și epoca ca orice 
revoluționar, Doja a 
găsit in straturile cele 
mai oprimate ale țării 
susținătorii gindurilor 
sale : „Iobagi sînt ei : 
înfometați, mizeri / De 
ce-au venit atunci din 
patru zări / Ce i-a-n- 
demnat din colțurile 
țării ? / De ce-au ve
nit români, alții-n 
credință, / Si sîrbi, ba 
și croați ? De ce-au 
venit lasîndu-și tim
purile lor știute, / Și 
vetrele îndată ce-au
putut ? / De ce-au
ales aici lupta și 
moartea ? / Răspunsu-i 
un cuvint, doar unul 
singur: / E liberta
tea. Au v'enit sătui / 
De viața prea frumoa-

de a plăsmui 
în interiorul 
istoriei, 
succesiune' de 
tratate con-

în- 
meu

pe 
poe-

A învăța —
(Urmare din pag. I)
menea, să cerceteze — producînd și 
învățînd. Conștienți de valoarea și 
amplitudinea acestui _ imperativ, va 
trebui, în ]primul rind noi, corpul 
profesoral, să milităm consecvent 
pentru corelarea, într-un sistem uni
tar și de maximă eficiență, a tuturor 
eforturilor depuse în direcția inte
grării. Nu compartimentări care duc 
final la izolarea dăunătoare a aces
tor trei termeni, ci întrepătrunderea 
lor dialectică în procesul unitar de 
formare a viitorilor specialiști — a- 
cesta este imperativul școlii noastre 
superioare. De altfel,' dacă profesorii 
nu ar realiza în propria lor persoană 
această circulație complexă intre bo
găția cunoașterii, pasiunea căutării 
noului și efortul materializării-desco
peririlor lor, nu se poate vedea nici 
cum ar putea fi formați studenții în 
noul spirit, nici ce modele convingă
toare li s-ar putea oferi.

Invățămîntul superior ieșean, care 
aste, dacă pot spune astfel, spațiul 
meu de muncă, a înțeles, după unele 
momente trecătoare, caracteristice 
receptării oricărei idei realmente noi, 
p- '-mzimea acestei concepții revo-

să 
li 
fi

$i-aici 
că vor

de iobagi / 
s-a promis 
liberi".

Un registru 
bogat, folosind 
mulările, 
retorică sau, monolo
gul explicativ, versul 
simplu în cadențe gra
ve accentuează și în
treține tensiunea înal
tă a trăirii personaju
lui. „Răsculatul", acea 
parte din poem în 
care Doja dialoghează 
cu episcopul mesager 
al nobilimii din Buda, 
trimis să-i ceară îm- 
prăștierea oștirii 
țărani, devine, p 
transcrierea numai 
răspunsului dat 
Doja, programul miș
cării țărănești din 
1514. Pe firul crono
logic al evenimente
lor, întrerupte de cele 
două intermezzo-uri, 
răscoala crește, se re
varsă, este oprită și 
apoi infrîntă. Perso- 
najul-erou / devine 
personaj-martir, supus 
unei pieiri de o sălbă
ticie cum numai in
chiziția medievală pu
tea inventa.

Szekely Jânos a 
realizat in poemul 
său despre Doja o in
cursiune adincă in 
mentalitatea, psiholo
gia, felul de a gîndi 
și acționa al conducă
torului răscoalei, sub
liniind, din perspecti
va creatorului mo
dern, slujit de înțele
gerea superioară • a 
dialecticii istoriei, 
deopotrivă meritele 
luptei țăranilor de di
ferite naționalități u- 
niți sub steagul revo
luției, dar și limitele, 
insuficiența și, uneori, 
inconsecvența acțiuni
lor. întregul . poem 
este epopeea tragică a 
unui personaj-simbol 
trăind acut in istorie. 
Szekely Jânos își iu
bește personajul, sub- 
liniindu-i permanent 
condiția de om. Ast
fel, poemul „Doja" — 
publicat într-o remar
cabilă ținută grafică 
—. se înscrie ca o no
uă contribuție meri
torie a literaturii ac
tuale la cunoașterea și 
cinstirea trecutului de 
luptă al poporului.

poetic 
acu- 

interogația

de solidaritate cu tipografii, organl- 
zind în ziua de 13 decembrie o pu
ternică demonstrație de stradă. Din 
toate părțile Bucureștiului, din mari 
întreprinderi, ca și din mici ateliere, 
lucrătorii se îndreptau spre centru, 
îngroșînd mereu fluviul mulțimii. Era 
dovada vie că o „puternică conștiin
ță și o adincă înțelegere a interesu
lui de clasă" — cum scriau ziarele 
socialiste — animau întreaga masă a 
muncitorimii. Era totodată mărturia 
capacității Partidului Socialist de a 
mobiliza și conduce masele în am
ple bătălii de clasă.

în fata avîntului revoluționar al 
maselor, cercurile reacționare guver
nante au trecut la măsuri sîngeroase 
de reprimare. în Piața Teatrului Na
țional armata a deschis in plin fo
cul asupra coloanelor muncitorești ; 
au căzut peste o sută de muncitori, 
alte două sute au fost răniți ; peste 
cinci sute au fost arestați și mal
tratați apoi cu sălbăticie. Represiu
nea sîngeroasă a făcut să' se ridice 
în întreaga țară un uriaș val de so
lidaritate cu „luptătorii dreptății și 
adevărului", cum îi numea pe mun
citorii Capitalei moțiunea lucrători
lor din Iași. Cercurile cele mai largi 
ale opiniei publice democratice și-au 
exprimat indignarea și protestele îm
potriva „gratuitei, inutilei, absurdei 
cruzimi a celor ce apără niște pri
vilegii presimțitoare de moarte" — 
cum scria Gala Galaction.

In perioada următoare, valul lupte
lor de clasă a continuat - să crească 
în intensitate' și amploare, culminînd 
cu greva generală din octombrie 
1920, care a cuprins pentru prima 
oară întregul proletariat român, zgu
duind puternic înseși temeliile re
gimului burghezo-moșieresc. în vii
toarea acestor viguroase acțiuni, a 
procesului de radicalizare și clarifi
care ideologică pe care l-a cunoscut 
în acei ani mișcarea noastră mun
citorească. s-a plămădit partidul re
voluționar, marxist-leninist, al cla
sei muncitoare 
nist Român, 
proletariatul, 
au dobîndit 
luționare ale 
sigurat triumful socialismului pe pă- 
mîntul României.

Aniversăm 56 de ani de Ia -eroicul 
Treisprezece Decembrie la scurt timp 
după Congresul' al XI-lea al parti
dului. care a adoptat hotărîri și do
cumente de covîrșitoare însemnătate 
pentru mersul înainte al tării pe ca
lea socialismului și comunismului. 
Deplina adeziune a maselor la a- 
ceste hotărîri; voința unanimă a po
porului, exprimată în remarcabile 
fapte de muncă constructivă, de a 
nu precupeți nici un efort spre a 
da Viață chipului de miine al tării 
— așa cum este prefigurat cu stră
lucire in Progfamul partidului — 
constituie suprema cinstire adusă a- - 
celora care Ia 13 Decembrie 1918 
n-au ezitat, sub fluturările drapelu
lui roșu, să-și jertfească viața în 
numele idealului socialist.

Silviu ACHIM

PROGRAMUL II

copii I
umbra

vrăji

Tipperary" — producție a 
Casei de Filme numărul Pa
tru.
24 de ore.

16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 ............................
19.30
20,00

,y

PROGRAMUL I

1001 de seri : Atenție, copii I 
Telejurnal
România de astăzi, România 
de mîlne. Revistă social-po- 
litică TV. Fenomenul de con
tinuă urbanizare.
Mic concert de seară.20.30

20,50 Film artistic : „Departe

Telex.
Film artistic : „Tentativa". 
Producție a studiourilor ce
hoslovace. Premieră pe țară. 
Cîntece de ieri și azi.
1001 de seri : Atenție, 
Telejurnal
Roman foileton : „In 
turnului".
Portativ ’74.
Telex. ,
Cărți și idei.
Pagini de umor : Ce 
a mai făcut nevasta mea.

PE PLAIURI
TELEORMĂNENE

In zilele de 13, 14 și 15 decembrie, 
la Casa de cultură a sindicatelor din 
Alexandria se va desfășura festi
valul județean de muzică populară 
„Pe plaiuri teleormănene", mani
festare artistică ajunsă Ia cea de-a 
7-a ediție, organizată de comitetul 
județean al U.T.C., comitetul de 
cultură și educație socialistă și con
siliul județean al sindicatelor. A- 
dresîndu-se tineretului și bucurîn- 
du-se de o largă participare din 
partea acestuia la fazele de pre- 
selecție, ediția actuală va continua 
acțiunea de valorificare și promo
vare a artei populare teleormănene.

conomică. socială spirituală
a județului Bistrița-Năsăud'1. Pli
antul cuprinde numeroase ima
gini consacrate prezentării activi
tății femeilor fruntașe în muncă,- 
din industrie și agricultură, precum 
și aportului substanțial al acestora 
la rezolvarea problemelor din alte 
domenii : cercetare științifică, in
struire și educație în școli, ocroti
rea sănătății, lucrări de înfrumuse
țare și gospodărire edilitară 
(Ion Ânghel).

EXPOZIȚII

etc.

„ÎNFĂPTUIM
PROGRAMUL 

DEVENIRII NOASTRE"
Șirului de manifestări politico- 

educative de masă desfășurate în 
județul Neamț pe tot timpul des
fășurării lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres al partidului i 
s-a adăugat, la inițiativa secreta
riatului comitetului județean de 
partid, acțiunea : „înfăptuim pro
gramul devenirii noastre", care-și 
propune ca prin intermediul unor 
forme specifice muncii politice șă 
contribuie la cunoașterea și traduce
rea în viață de către toți oamenii 
muncii din județ a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XI-lea, 
Adaptarea programului caselor de 
cultură, al stațiilor de radioficare 
și așezămintelor culturale de la 
sate la noile cerințe, inițierea unui 
dialog neîntrerupt între delegații la 
Congres și oamenii muncii, acțiuni 
cu cartea social-politică sint numai 
cîteva din punctele inscribe în pro
gramul acestei manifestări. (Ion 
Manea).

„Săptămîna artelor plastice" 
marcată în județul Hunedoara 
seamă de manifestări. La galeriile 
fondului plastic din Deva a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
pictură, care cuprinde atit lucrări 
din fondul comitetului județean 
pentru cultură și educație socia
listă, cît și ale unor membri ai ce
naclului Deva și filialei Petroșani 
ale U.A.P. La casa de cultură din 
Hațeg, Iosif Tellmann, membru al 
filialei U.A.P. din Petroșani, expu
ne numeroase lucrări de pictură și 
grafică, a căror tematică este inspi
rată din munca și viața nouă de pe 
meleagurile hunedorene. Expozi
ții de pictură și gravură, de colaje, 
acuarele și tapiserie au mai fost 
deschise in această săptămînă la 
cluburile muncitorești din Petrila 
și Lonea, la clubul 
statutului de mine 
(Sabin Ionescu).

este 
de o

El, cel dinții
La aniversarea lui Dosoftei

Un medievist ieșean 
de certă 
științifică 
cent, în 
participanților 
festival de 
comunicînd 
recente descoperiri de 
ordin onomastic, dar și 
de altă categorie — 
toate inedite — ma
rea personalitate 'cul
turală și artistică a 
lui Dosoftei, care s-a 
chemat de-acasă pe 
numele său de mirean 
— Dumitru Borîlă și 
nu Barila, cum, din de
cență lingvistică, și-a 
zis mai târzie vreme.

Dar chiar de nu s-ar 
fi descoperit aceste 
date și n-am fi știut 
prenumele. întâiului 
nostrfu poet cult care, 
cu foarte cumințea și 
inspirata lui 
stihocrație 
transpus în măiestrite 
versuri 
Psaltirea, sînt 
acest fapt ne-aducem 
mereu aminte — trei 
veacuri, și jumătate 
de tind ilustrul artist 
s-a ivit pe lume. El a 
apărut pe aceste pla
iuri și aici a găsit, în 
matca spiritualității 
moldovenești, in învă
țătura de carte care o 
acorda marilor culturi 
ale lumii, și elanurile

autoritate 
evoca re- 
ambianța 

la un 
poezie, 

totodată

pașnică 
lirică, a

românești 
și de

trebuincioase și mij
loacele pentru a po
tența, la dimensiuni 
pînă la dînsul necu
noscute, îngemănarea 
cuvintului din versul 
popular cu frumuseți
le străvechiului tint. 
Opera lui demon
strează negru pe alb, 
in lungul urcuș al 
veacurilor, cu știință 
prozodică și cu real 
talent, că limba noas
tră românească, a păs
torilor, a plugarilor 
truditori, răscolitori ai 
brazdei, a târgoveților 
de rind și a vieții ce
lei de toate zilele, po
sedă mari și nepieri
toare valențe literare 
și conține o mereu vie 
protoplasma emoțio
nală. De altfel, 
sprijinul acestui 
bil țel, în teascul 
tipografie_ cu

in 
no
de 

... litere, 
special adus din Mos
cova la Mitropolia din 
Iași, Dosoftei a tipă
rit in limba noastră 
maternă și alte, nu pu
ține, scrieri, socotind că 
„mai cu voia mi-i cinci 
cuvinte cu mintea 
să grăiesc ca pre alții 
să învăț, decît dzeace 
mii de cuvinte într- 
altă limbă".

La aniversarea a 350 
de ani de la nașterea 
poetului și venerabi
lului cărturar de talie

europeană, pentru ca
re nutrim, stimă și ad
mirație considerîndu-l 
ca pe o distinsă indi
vidualitate, ca pe o 
afirmare răspicată a 
geniului nostru poetic, 
privim cu emoție spre 
■raza de lumină a ne
muririi sale literare. 
Cind poeții o evocă, o 
fac și pentru a găsi 
adinei legături în is- 

. torta poeziei noastre 
culte. Legături traini
ce cu opera celui care, 
în dulcele nostru grai 
moldovenesc, ne-a tăl
măcit psalmii atribu- 
iți regelui David, anu
me spre a ne da și 
călăuzi firea spre cul
tul respectuos a tot ce 
este frumos și de tre
buință, ca imagini 
tistice, ca sensuri 
tetice și etice, ca 
lori sugestive și 
limbaj metaforic,
arta poetică română 
și universală. Dosoftei 
este una dintre aceste 
celebre peane de aur 
ale literaturii noastre. 
El, cel dinții, este pă
rintele poeziei noastre 
culte, după 'cum cel 
mai glorios strănepot 
literar al său este ge
niul poetic de la Ipo- 
tești.

ar- 
es- 
va- 

ca 
in

Ion ISTRAT1

ZIUA EDITURII

IMAGINI REVELATOARE

Partidul Comu- 
sub conducerea căruia 
masele largi populare 

mărețele cuceriri revo- 
ultimelor decenii, au a- studenților In- 

din Petroșani.

Comitetul județean de partid 
Bistrița-Năsăud și comitetul ju- 

femeilor au editat 
intitulat : „Femeia

dețean al
un pliant
— prezență activă în viața e-

LA SIBIU

naturală
împlinesc, în

istorie

Nîcolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteli"

/

Emil VASI1ESCU

„JUNIMEA
Comitetul județean de cultură și 

educație socialistă Bacău, împreună 
cu editura „Junimea" din Iași au or
ganizat la librăria „Vasile Alec- 
sandri" din Bacău „Ziua editurii 
«Junimea»". Cu acest prilej, scriito
rul Mircea Radu Iacoban, directo
rul editurii, a prezentat noua co
lecție „Eminesciana", tipărită în 
condiții grafice deosebite la între
prinderea poligrafică din Bacău, 
Au mai fost lansate cărțile : „Re
lief contemporan" de Al. Andriescu, 
„Trenul de Brennero" de R. Zan- 
grandl și monografia „Vasile Pâr- 
van" de Al. Zub. (Gh. Baltă)

prestigios muzeu

ROMÂNIA - FILM" prezintă

O ZI DE NOIEMBRIE

hoaucție a stutSicuriior cubaneze cu : Esllntta Nunez, Gildo Torres, Raquel Re- 
vuelta. Regia : Numberto Solâs

aceste zile, 125 
de ani de la înființarea Societății 
ardelene de științe naturale și a 
muzeului său, astăzi Muzeul de 
istorie naturală, una din principa
lele secții ale cunoscutului muzeu 
Brukenthal. Sărbătorirea prileju
iește un bogat bilanț de realizări 
ale uneia din cele mai vechi insti
tuții de acest fel din țara noastră, 
înființat în 1849 de un grup de 
pasionați colecționari, muzeul si- 
bian de istorie naturală, la care au 
colaborat, ca membri ai societății, 
remarcabile personalități științifice 
ale țării noastre, ca Andrei Saguna, 
GrigOre ’Aritipa, ' ‘Florian Porcius,' 
Paul Cretzoiu sau figuri ilustre ale 
științei universale : Humboldt, Dar
win, Haeckel, Pax și alții, a desfă
șurat o prodigioasă activitate atit 
pentru colectarea și popularizarea 
pieselor muzeale, cît și pentru în
tocmirea de lucrări științifice me
nite să dezvolte cunoștințele pri
vitoare la bogățiile naturale ale 
Transilvaniei.

— Sint tradiții pe care muzeul de 
astăzi, prețioasă moștenire a patri
moniului cultural al țării’, le conti
nuă și le îmbogățește — ne-a spus 
M. I. Doltu, director adjunct al 
muzeului Brukenthal. O primă și 
importantă sarcină pe care ne-am 
propus-o ă fost aceea de a transfor
ma rpuzeul într-un factor activ și 
eficient de progres cultural-educa- 
tlv, într-o adevărată școală care să 
contribuie la creșterea conștiinței 
socialiste a maselor, la lărgirea ori
zontului de Cunoștințe științifice ale 
oamenilor muncii, la răspindirea in 
mase a cuceririlor științei contem
porane. Pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv, muzeul a fost complet

modernizat și organizat, în lumina 
concepției materialist-dialectice in 
explicarea originii Pămintului, a 
vieții și evoluției sale in decursul 
istoriei. în paralel, sînt organizate 
numeroase expoziții tematice, mul
te din ele itinerante, în localitățile 
din județ, cum sînt : „Cuaternarul 
în zona Sibiului", „Evoluția lumii 
animale", „Dăunătorii animali și 
vegetali la plantele de cultură", 
„Ocrotiți păsările cîntătoare 1“ și 
altele. Sînt organizate, de aseme
nea, largi acțiuni de popularizare a 
științei prin simpozioane, confe
rințe, mai ales in-mijlocul tinere
tului și în localitățile rurale din 
județ, sînt editate pliante, cărți 
poștale ilustrate și alte materiale de 
popularizare a numeroaselor și bo
gatelor colecții ale muzeului. Prin
tre -acestea se numără o colecție 
paleontologică cu 7 000 piese din 
terțiarul vechi și mijlociu, găsite în 
județele Sibiu și Hunedoara, o co
lecție entomologică cu 93 000 de in
secte. o colecție de moluște cu 
300 000 de piese, o alta cu 7 000 de 
fiuturi și altele.

între alte realizări remarcabile 
ale colectivului sărbătorit notăm : 
creșterea colecțiilor patrimoniului 
muzeului de la 450 000 piese in 1949 
la 952 800 piese in acest an, des
coperirea a noi specii pentru țara 
noastră, efectuarea unor cerce
tări pe teme ca „Flora și vegeta
ția munților Făgăraș", „Fauna 
ornitologică din munții Cibin" și 
altele, care au îmbogățit cu date 
prețioase literatura de specialitate.

Anticipații la vacanța 

elevilor bucureșteni
In aceste zile se pun Ia punct ulti

mele pregătiri pentru vacanța de iar
nă a elevilor bucureșteni. Programul 
ei cuprinde numeroase manifestări 
cultural-educative și sportive.. Ca și 
alte dăți, peste 9 000 copii vor petre
ce o parte din zilele vacanței in ta
bere, iar alți aproape 15 000 vor porni 
în excursii la munte și la mare. Tot- ' 
odată, în București vor funcționa 30 
baze turistice care vor găzdui peste 
35 000 de elevi din țară, dornici să 
viziteze Capitala. Una din bucuriile 
vacanței va fi desigur „Orășelul co
piilor", care va funcționa între 22 de
cembrie 19,74 și 10 ianuarie 1975, pe 
aleile din ’jurul Palatului sporturilor 
și culturii. Aici, vizitatorii vor găsi 
numeroase și variate surprize. în 
ziua inaugurală va avea loc un 
spectacol prezentat de Teatrul „Ion 
Creangă". (Dumitru Tîrcob).

cercetând și producând
luționare. Mai mult, credem că am 
găsit, in bună măsură, căile concrete 
de transpunere a ei în realități ale 
învățămintului superior. La Institu
tul politehnic din Iași, de pildă, s-au 
elaborat programe complexe de inte
grare, plecind de la ideea că activi
tatea de producție a cadrelor didac
tice și studenților trebuie să se des
fășoare esențial in interiorul insti
tutului, că trebuie să reprezinte crea
re de noi mașini, aparate, instalații, 
tehnologii pe baza cercetării proprii, 
cercetare in comun cu studenții. Teh
nologia sau mașina nouă este livra
tă, ca adevărata noastră producție, 
ministerelor economice pentru serie. 
Desigur, în unele cazuri, ca de exem
plu în cel al unor produse chimice 
de mic tonaj, ne vom asuma și sar
cina obținerii cantităților necesare 
economiei, dar, și de astă dată, con
centrarea eforturilor privește mate
riale nou create de chimiști sau sub
stanțe pentru a căror obținere s-a 
elaborat un proces tehnologic supe
rior celor cunoscute. Așa, de exem
plu, Ia Facultatea de mecanică, ,pe 
baza unor idei originale, s-au con
struit, cu sprijinul uzinelor și îm
preună cu studenții, cîteva mașini șl

scule cu performanțe superioare celor 
existente, ca, de exemplu, mașini 
pentru studiul rulmenților, freze de 
mare productivitate, noi tipuri de 
calorifere etc. La Facultatea de chi
mie și inginerie chimică, dotată, prin 
grija secretarului general al partidu
lui, cu o clădire modernă și cu spa
ții speciale pentru stații-pilot, se pun 
în lucru numeroase produse chimice 
create de noi și cerute pe piața in
ternațională, precum și un pilot pen
tru uleiuri siliconice, după un bre- 
vet elaborat de institutul de chimie 
macromoleculară „P. Poni". Să mai 
menționez că ne-am dotat cu tot ce 
.este necesar pentru încercarea și o- 
mologarea tipurilor de ventilatoare, 
că putem face cercetarea pe modele 
a sistemelor de irigații și că este în 
curs de organizare u.n adevărat in
stitut intern de proiectare. Port con
vingerea că în 2—3 ani, Institutul 
politehnic din Iași va fi, așa cum a 
preconizat tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, o puternică bază de învă- 
țămint, de cercetare și producție, o 
adevărată uzină polivalentă, capabi
lă, asemenea celorlalte instituții uni
versitare, să aducă o contribuție con
siderabil sporită la dezvoltarea so
cietății noastre.

..Sărbătorile culturale" au 
devenit în ultimii ani ma
nifestări generalizate în 
toate județele' țării, fieca
re dintre ele înceraind să 
evidențieze și să promove
ze, la scară națională, spe
cificul, particularitățile lo
cale cele mai valoroase. 
Din acest punct de vedere, 
ambițiile, dar și eforturile 
organizatorilor activității 
cultural-artistice din jude
țul Constanta sint atestate 
de tradiționalizarea in ul
timii patru ani a două 
manifestări de acest gen : 
vara — „Serbările mării", 
toamna — „Pontica, dialog 
cultural cu viața", a cărei 
ultimă ediție s-a încheiat 
recent.

Dacă manifestările esti
vale au un pronunțat ca
racter educativ-agremental, 
oferind miilor de oaspeți ai 
litoralului și localnicilor 
un adevărat festival al tu
turor artelor, antrenînd 
cele mai valoroase forțe 

• cale, dar și formații din 
treâga țară, „Pontica" 
vrea din capul locului 
moment de bilanț și sinte
ză a tuturor activităților 
cultural-educative și știin
țifice desfășurate pe par
cursul unui an, un 
ment culminant, care fina
lizează preocupările unei e- 
tape și dă startul acțiunilor 
anului viitor. Sub acest as
pect, toate edițiile de pînă 
acum ale „Ponticelor" au 
adus o contribuție hotărî- 
toare la rezolvarea unoir 
probleme culturale, care au 
și început să fie, după a- 
ceea, aplicate în viață. în 
felul acesta, s-a scos din 
uitare și din impasul prea 
multelor discuții sterile 
problema restaurării mo
numentului de la Adam
clisi, ajungindu-se la con
sensul unei soluții care a și 
început să se aplice pe 
șantier ; S-a configurat pro
iectul unei secții de istorie 
medie, modernă și contem
porană a Muzeului de ar
heologie ; s-a dat impuls 
acțiunii de colecționare și 
studiere a tezaurului etno-

grafic și de artă populară 
dobrogeană, care va fi fina
lizată în anul viitor prin 
expunerea unei bogate co
lecții de piese autentice de 
mare valoare ; in sfirșit, 
conlucrarea cu uniunile de 
creație ale artiștilor plastici 
și compozitorilor, vizite
le făcute de artiști, tabere
le de creație organizate la 
Constanța s-au fructificat 
în organizarea unor spec
tacole. a Unor expoziții de 
artă plastică inspirate di-

rană în cadrul muzeelor 
din Constanta șl Medgidia. 
Simpozionul „Științele na
turii — științele sociale : o 
relație obiectivă , necesară" 
a adunat la masa de dez
bateri academicieni și spe
cialiști din întreaga țară, 
cărora cercetătorii Institu
tului marin, ai Complexu
lui muzeistic de științele 
naturii din Constanța și al
ții le-au propus să se 
confrunte cu preocupările 
lor și cu aspectele din Do-

ultimului concurs național 
— care s-au bucurat de un 
meritat succes.

Oricit de completă ar fi 
însă enumerarea reușite
lor. trebuie remarcat și 
faptul că ele au fost „îne
cate" de numărul prea 
mare al manifestărilor pro
gramate — 70 în total, pe 
parcursul unei singure săp- 
țămîni. Și nu cifra ca atare 
este exagerată, date fiind 
complexitatea și amploarea 
problemelor abordate, ci

„Dialogul cultural61 tinde

si devină monolog
lo- 
în- 
se 
un

mo-

Pe marginea festivalului constănțean „Pontica"

rect din realitățile Dobro- 
gei.

De remarcat este faptul 
Că și la actuala ediție a 
„Ponticelor", asemenea pro
bleme de importanță ma
joră pentru viața spiritua
lă și activitatea culturală 
practică desfășurată în ju
deț au imprimat manifestă
rilor respective un accen
tuat caracter de lucru. Ast
fel, expoziția de artă plas
tică organizată în cadrul 
„Ponticelor" cu opere ale 
artiștilor care au participat 
la tabăra de creație orga
nizată in vară — Alexan
dru Ciucurencu, Corneliu 
Baba, Spiru Chintilă, Ion 
Bițan, Ion Pacea, Ion Muș- 
celeanu și alții, precum și 
localnicii V, Demeter, Con
stantin Georgeșcu, C. Văr- 
zaru etc. — a constituit 
punctul de plecare pentru 
alte manifestări similare 
care șe vor finaliza în or
ganizarea : a doua colecții 
de artă plastică contempo-

brogea și s-a Încheiat cu 
idei remarcabile.

In sfirșit, discuțiile dintre 
arhitecții Institutului jude
țean de proiectări și repre
zentanții Uniunii artiștilor 
plastici, pe baza proiectelor 
de sistematizare ă localită
ților județului, de dezvol
tare a industriei și a por
tului, s-au finalizat cu pro
puneri privind estetica noi
lor construcții, • integrarea 
artei monumentale în pei
sajul litoralului etc. Șirul 
unor astfel de exemplifi
cări pozitive din manifes- 
țările „Ponticelor" trebuie 
continuat cu sesiunea 
comunicări științifice 
Muzeului de arheologie, 
simpozioanele „Femeia 
factor activ în viața poli
tică a țării", care au avut Ioc 
in mai multe localități, cu 
inaugurarea bibliotecii de 
poezie românească Cu au
tograf și în sfîrșit- cu spec
tacolele formațiilor artisti
ce de amatori laureate ale

de 
a 

cu

faptul că cele mai multe 
dintre manifestări au avut 
doar menirea de a întreți
ne o atmosferă festivistă. 
Consecința n-ar fi fost greu 
de intuit chiar de către or
ganizatori.: calitatea me
diocră, în special a unor 
manifestări concepute spe
cial pentru publicul larg și, 
de aici, lipsa aproape totală 
d spectatorilor la unele din 
ele (spectacolul de poezie 
oferit in sala teatrului, tre
cerea in revistă a brigăzi
lor artistice de agitație 
etc) ; ca să nu mai vorbim 
de faptul că o asemenea 
calitate scăzută a actului 
de cultură a necesitat... 
„mobilizarea" spectatorilor.

Un alt aspect care nece
sită o serie de îmbunătă
țiri se referă la aria de 
răspîndire a „Ponticelor". 
Căci intențiile organizatori-' 
lor nu s-au realizat nici 
din punctul de vedere al 
cuprinderii geografice a 
întregului județ. Marea ma-

joritate a punctelor din 
program au avut ca arie 
de desfășurare orașele Con
stanța, Medgidia și Man
galia, localitățile rurale ră- 
mînînd aproape complet în 
afara manifestărilor. De 
aici și sugestia exprimată 
de numeroși factori cultu
rali ai satelor, de a pro
grama în viitor „Ponticele" 
cu o lună de zile mai tîrziu, 
cind se termină complet 
lucrările agricole de toam
nă, ’ pentru ca publicul din 
mediul rural să poată be
neficia și participa direct 
la aceste 'manifestări. O a- 
semenea programare ar 
avea avantajul de a oferi 
un promițător și entuziast 
start în activitatea cultu
rală de iarnă la sate.

O ultimă concluzie vi
zează factorii organizatorici 
ai manifestărilor. Anunțate 
sub egida consiliului ju
dețean al Frontului Uni
tății Socialiste, tocmai pen
tru a se bucura de spriji
nul tuturor organizațiilor 
de masă — practic, amfi
trionii manifestărilor au 
rămas tot comitetul jude
țean pentru cultură și e- 
ducație socialistă, prin in
stituțiile culturale ale a- 
cestuia (muzicale, teatrale 
etc.), în timp ce sindicatele, 
organizația de tineret, de 
pildă — care ar trebui să 
se considere coautoare di
recte și, în același timp, 
beneficiare în cel mai înalt 
grad ale manifestărilor cul
turale — nu și-au onorat 
uneori nici măcar obligația 
de a le populariza în pe
rimetrul unităților respec
tive.

Dincolo de aceste defi
ciențe, reușitele notate in 
rindurile de mai' sus, pri- 

’ mirea călduroasă făcută ac
tului cultural de calitate 
dovedesc tot atitea posibi
lități și forțe care pot fi 
folosite și antrenate încă 
de pe acum pentru pregă
tirea acelui salt calitativ al 
viitoarelor „Pontice" 1975.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteli"

I
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NLCa&e @£&u$escu
la realegerea in funcția 

de secretar general al P. C. R.

Stimatului tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mî ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia și al meu personal, să vă transmit cele mai cordiale fe
licitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Vă urez, stimate tovarășe Ceaușescu, multe noi succese în munca 
dumneavoastră de răspundere, multă sănătate și fericire.

GUSTAV HUSAK

Semnarea unui Memorandum 
privind schimburile 

de mărfuri pe 1975 
intre România si Iran

In încheierea lucrărilor subcomi
siei mixte româno-iraniene pentru 
comerț, la București a fost semnat, 
joi seara, un Memorandum privind 
schimburile de mărfuri pe anul 1975 
între cele două țări. Documentul 
prevede însemnate creșteri la livră
rile reciproce de mărfuri fată de ni
velul consemnat în acest an.

Memorandumul a fost semnat, din 
partea română, de Ion Stoian, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, iar din partea iraniană de- 
Ahmad Memarzadeh, adjunct al mi
nistrului comerțului. Âu fost pre- 
zenti Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat Ia Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internationale, membrii celor 
două delegații. , (Agerpres)

Cronica zilei

ÎNCHEIEREA CONSFĂTUIRII MINIȘTRILOR comerțului 
INTERIOR DIN TARILE MEMBRE ALE C. A. L R.<

între 10 și 12 decembrie 1974 a 
avut loc la București cea de-a 6-a 
ședință a Consfătuirii miniștrilor co
merțului interior din țările membre 
ale C.A.E.R. Lucrările au fost pre
zidate de tovarășul Janos Fazekas, 
președinte în funcțiune al Consfătui
rii miniștrilor comerțului interior din 
țările membre ale C.A.E.R.

Au fost examinate propunerile și 
adoptate programul de perspectivă al 
colaborării între țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul comerțului in
terior pe anii 1976—1980, precum și 
cel de colaborare tehnico-științifică 
pe aceeași perioadă. S-au convenit 
recomandări menite să contribuie la 
perfecționarea și lărgirea în conti
nuare a schimbului de mărfuri de 
larg consum pe linia comerțului in
terior între țările membre ale 
C.A.E.R., folosindu-se în acest scop

și tîrgurile interne de bunuri de 
consum, precum și schimbul de sor
timente între magazinele universale 
din țările interesate.

în același timp au fost examinate 
probleme privind perfecționarea în 
continuare a colaborării și cooperă
rii în domeniul asigurării comerțu
lui din țările membre ale C.A.E.R. 
cu utilaje specifice moderne. Pe baza 
cooperării dintre ministerele de re
sort din țările membre ale C.A.E.R. 
au fost adoptate propuneri privind 
adîncirea și perfecționarea conlucră
rii reciproce referitoare la infor
marea științifică și tehnică în do
meniul comerțului interior.

Lucrările ședinței s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă și colaborare to
vărășească.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, al po
poarelor iugoslave și în numele meu personal vă exprim dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și poporului român cele mai frumoase 
mulțumiri pentru cjrvintele calde și prietenești pe care ni le-ați adresat 
felicitîndu-ne cu ocazia Zilei Republicii.

Pe mine, de asemenea, mă bucură puternica dezvoltare a relațiilor 
iugdslavo-române și, îndeosebi, transpunerea cu succes în viață a hotă
rîrilor și concluziilor întîlnirii noastre din vara aceasta.

Folosesc acest prilej, dragă tovarășe Ceaușescu, pentru a vă retrans
mite dumneavoastră și poporului român prieten urările noastre cele mai 
bune.

IOSIP BROZ TITO

Vizita ministrului comerțului exterior 
al R. P. Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român(

Stimate tovarășe,
Vă transmitem călduroase felicitări din partea comuniștilor mexicani 

cu prilejul alegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Co
munist Român de către cel de-al XI-lea Congres, care a avut loc recent.

Vă dorim succese în activitatea dumneavoastră în fruntea partidului 
șl poporului român, în lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor celui de-al 
XI-lea Congres, pe plan național și internațional.

In numele Comisiei Executive 
ț ' a Comitetului Central
\ al Partidului Comunist Mexican

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Comitetul Central al Partidului Comunist Sanmarinez vă exprimă 
Vii felicitări pentru reconfirmarea dumneavoastră în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist Român, în conducerea unui partid și a 
unui popor puternic angajat într-o operă de profundă transformare a 
României.

Exprimăm, de asemenea, deosebite mulțumiri pentru ospitalitatea și 
atenția cu care a fost tratată delegația noastră care a participat la lucră
rile celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

.Vă rugăm să primiți, tovarășe secretar general, salutul nostru cordial.
UMBERTO BARULLI

Secretar general
>. al Partidului Comunist Sanmarinez

în continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, ansam
blul artistic „Mansude" din Phenian 
(R.P.D. Coreeană) a prezentat, joi 
seara, un spectacol pe scena Teatru
lui Național din Craiova.

In cursul dimirieții, membrii an
samblului au avut o întîlnire la Co
mitetul județean Dolj al P.C.R. cu 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, au vizitat platfor
me industriale și noile cartiere ale 
Craiovei, instituții culturale, au asis
tat la un spectacol prezentat în cin
stea lor.

★
în ziua de 12 decembrie, la se

diul Asociației de drept inter
național și relații internaționale, 
Basil Franklin Boit, ambasado
rul Noii Zeelande în țara noas
tră, a vorbit despre „Noua Ze- 
eiandă în relațiile internaționale ac
tuale". Au participat profesori uni
versitari, cercetători ai institutelor 
Academiei de științe sociale și poli
tice, funcționari ai Ministerului Afa
cerilor Externe. (Agerpres)

A apărut REVISTA
ECONOMIE NAȚIONALĂ

Documentele Congresului al 
XI-lea — ghid în acțiune : Me
talul în economia românească 
(ing. Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice) ; Cinci
nalul înainte de termen ; Rezul
tatele din acest an condiționea
ză pregătirea optimă pentru 
1975 (L. Țintea, B. Pădure) ; 
Ancheta „R.E.“ : Cadrele noilor 
unități industriale (Iulian Bă- 
din).

CONDUCERE-ORGANIZARE
Marketing: îmbunătățirea ser

virii consumatorilor prin noile 
forme de comerț (dr. M. Mir- 
cioiu, dr. I. Patriche) ; Concep
te — metode — tehnici : Meto
dă grafică de interpretare a 
eficienței investițiilor (ing. An
ton Dundaru) ; Cum conducem, 
Sinoptic.

TEORII — IDEI
Dialectica raportului dintre

ECONOMICĂ nr. 26 
fondul național de dezvoltare 
economico-socială și fondul de 
consum (Pavel Apostol) ; Re
voluția tehnico-științifică și 
creșterea eficienței economice 
(Alex. Pascal, doctor în econo
mie) ; Școli, curente, economiști. 
John Kenneth Galbraith despre 
știința economică oficială și 
imperativul socialist (Anghel 
Schor) ; Convorbiri economice 
cu Shigeto Tsuru, profesor la 
Universitatea Hitotsubashi; „Un 
tot mai pronunțat spirit de co
operare" (Dinu Dragomirescu).

ECONOMIE MONDIALĂ
Argumente pentru o nouă or

dine economică; Accesul tuturor 
țărilor la cuceririle științei și 
tehnicii moderne (Victor Al- 
dea) ; Decalaje contemporane 
în evoluția productivității mun
cii sociale în lume (dr. I. Bați); 
Piața monetară internațională ; 
Tendințe — conjuncturi.

Ministrul comerțului exterior al 
R, P. Chineze, Li Cian, care se află 
în țara noastră cu prilejul semnării 
Protocolului comercial pe anul 1975 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Chineze, a vizitat între
prinderea „Electronica" și întreprin
derea de mașini grele din București,

șantierul naval și portul Constanța,’ 
precum și litoralul românesc al Mă
rii Negre.

în cursul după-amiezii de joi, oas
petele a avut o întîlnire de lucru cu 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, urma
tă de o masă tovărășească.

(Agerpres)

R. S. CEHOSLOVACĂ»

Brazdele dintre stâncile
Sumavei

>

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 decembrie. In țară : Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Se vor sem
nala precipitații locale, mal ales sub 
formă de lapovlță șl ninsoare. Vint po
trivit cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura aerului va scădea in pri
ma parte a intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 7 și plus 3 gra
de, izolat mai coborite, iar maximele 
între minus 3 și plus 7 grade. In Bucu
rești : Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Se vor semnala precipitații tem
porare. Vînt potrivit. Temperatura va 
scădea ușor ia Începutul intervalului.

I
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Ziua și noaptea, pe timp fru
mos ori vitreg, vara și iarna, 
șoferii întreprinderii de trans
porturi auto Cluj, la volanul 
puternicelor autocamioane „RO
MAN" circulă între Exploatarea 
minieră Căpuș și stația C.F.R. 
Girbou, de unde minereul ia dru
mul marilor cetăți metalurgice. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent, șoferii acestei coloa
ne au transportat peste preve
deri mai bine de 5 000 tone de 
minereu. Printre cei aflați la 
panoul de onoare al întrecerii 
se numără Ion Gădălean. Ale
xandru Suciu și loan Szigeti.

Realizări remarcabile obțin și 
conducătorii auto care își desfă
șoară activitatea pe șantierul de 
construcții hidrotehnice de pe 
Someș, ca și cei de la transpor
tul interurban. Cei mai buni 
dintre ei sint solicitați să efec
tueze curse rapide și încărcături 
agabaritice pe distanțe mari. La 
rîndul său, colectivul autobazei 
de mărfuri I.T.A. Cluj a trans
portat peste prevederile pla
nului, de la începutul anului și 
pînă în prezent, mai bine de 
92 000 tone mărfuri, depășin- 
du-și cu mult sarcinile de ‘plan.

I

Libretul de economii 
cu cîștiguri

Cointeresarea cetățenilor în 
a-și păstra economiile bănești 
personale la C.E.C. își găsește 
expresia atît în drepturile și 
avantajele generale de care be
neficiază toți depunătorii (ga
ranția statului asupra sumelor 
depuse, păstrarea secretului pri- 

|i vind numele depunătorilor și 
operațiile efectuate, imprescrip
tibilitatea și scutirea de taxe și 
impozite a sumelor depuse, a 
dobînzilor și cîștigurilor etc.), 
cît și în avantajele specifice fie
cărui instrument de economisire. 
Astfel, libretul de economii cu 

, cîștiguri oferă depunătorilor 
avantajul de a-și spori econo
miile personale prin importan
tele cîștiguri în bani care se 
acordă prin trageri la sorți tri
mestriale, din dobînda de 3,5 la 
sută calculată la depunerile pe 
aceste librete.

La tragerile la sorți trimes
triale care au loc în ultima zi 

i lucrătoare a fiecărui trimestru 
* se acordă numeroase cîștiguri 

în bani cu valori cuprinse între 
250 la sută și 25 la sută, calcu
late față de soldul mediu tri
mestrial al libretelor de econo
mii ieșite cîștigătoare. Șoldul 
mediu trimestrial maxim la care 
se aplică procentul de cîștig 
este de 20 000 lei.

Libretele de economii cu cîș
tiguri nominale se emit de 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C., de mandatarii contrac
tuali și agenții C.E.C., precum 

, și de oficiile poștale. Libretele 
la purtător se emit numai de 
sucursale, filiale și de agențiile 
C.E.C. autorizate.

Libretul de economii 
cu dobîndă și cîștiguri

Cetățenilor care economisind 
la C.E.C. doresc să beneficieze, 
ne lingă dobîndă, și de cîști
guri în obiecte de mare uti
litate, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni le pune la dispozi
ție un libret care satisface a- 

i ceastă preferință : libretul de e- 
conomii cu dobîndă și cîștiguri.

Pentru depunerile pe acest li
bret se acordă o dobîndă de 3,5 
la sută pe an, din care o parte 
în bani și o parte sub formă de 
cîștiguri în obiecte (mobilă, te
levizoare, frigidere, aparate de 
radio etc.) în valori cuprinse în
tre 50 000 de lei și 500 de lei. 
Ciștigurile se acordă prin tra
geri la sorți trimestriale, care, 
au loc în ultima' zi lucrătoare 
a fiecărui trimestru. La trageri 
participă libretele care au un 
sold mediu trimestrial de mini
mum 50 de lei. Ciștigurile se 
acordă integral libretelor cu un 
sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea 
cîștigului. în cazul in care sol
dul libretului este mai mic, ti
tularului i se acordă un cîștig 
de zece ori mai mare decit sol
dul mediu trimestrial al libre
tului respectiv.
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TENIS : La Melbourne â' reapărut soarele FOTBAL »

h „Turneul campionilor" — Năstase 
i-a învins pe Orantes și pe Solomon
MELBOURNE 12 (Agerpres). — 

După ploaia torențială de miercuri 
care a perturbat programul „Turneu
lui campionilor", soarele a reapărut 
la Melbourne. Astfel că partidele din 
ziua a treia s-au desfășurat în con
diții excelente. De asemenea, s-a 
jucat și partida Uie Năstase—Manuel 
Orantes, întreruptă în ziua anterioa
ră la scorul de 6—4, 3—1 în favoarea 
tenismanului român. în numai zece 
minute de joc, Ilie'Năstase și-a ad
judecat victoria cu 6—4, 6—2.

După o scurtă pauză, Ilie Năstase 
a revenit pe teren pentru a susține 
cea de-a treia partidă din grupa sa, 
cea cu americanul Harold Solomon. 
Victoria a revenit cu 6—3, 6—4 tenis
manului român, care și-a asigurat 
locul întîi în grupă și implicit caii’» 
ficarea în semifinalele turneului.

Surpriza zilei a fost furnizată de 
mexicanul Raul Ramirez, care l-a 
învins cu 6—3, 6—1 pe spaniolul Ma
nuel Orantes. Acum Ramirez păs
trează șanse de calificare în semifi
nale, în cazul unei victorii și asupra 
lui Solomon.

In prima grupă, situația este mai 
clară : Vilas și Newcombe, cu cite 
două victorii fiecare, sint calificați 
în semifinale, rămînînd să se decidă 
ordinea locurilor. Argentineanul are 
șanse mai mari de a . se clasa pe pri
mul loc, deoarece urmează să mai 
dispute partida amînată cu O. Parun. 
Ieri, Vilas l-a întrecut cu 7—5, 6—1 
pe suedezul Bjorn Borg, iar New
combe a cîștigat cu 6—4, 6—4 partida 
cu neozeelandezul Onny Parun. In 
fața lui O. Parun, australianul a re
editat jocul bun din partida cu Borg, 
demonstrind că terenul gazonat îi 
permite să-și etaleze întreaga gamă 
a loviturilor sale preferate.

Astăzi, se vor disputa partidele 
aminate din ziua a doua : Vilas—O. 
Parun (grupa A) și Ramirez—Solo
mon (grupa B), partide ale căror re
zultate vor definitiva clasamentele 
finale ale celor două grupe prelimi
nare.

Sîmbătă sînt programate partidele 
semifinale, iar duminică va avea loc 
finala.

în „Cupa U. E. F. A." —
34 de goluri în opt partide!

Partidele-retur ale optimilor de 
finală din „Cupa U.E.F.A." s-au 
consumat fără mari surprize, deși 
comentatorii remarcă eliminarea e- 
chipei Ajax din Amsterdam care nu 
a reușit — pe teren propriu ! — să 
refacă dezavantajul în fața forma
ției Juventus Torino : în tur 0—1 ; 
în retur, 2—1. Practicînd un „cate- 
naccio" sever, echipa italiană a re
zistat atacurilor impetuoase ale o- 
landezilor, mai mult, a reușit să în
scrie și un gol, ce-i drept din pe- 
nalti (transformat de Damiano), gol 
care a decis în cele din urmă cali
ficarea echipei italiene în sferturile 
de finală. Cele două puncte ale gaz
delor au fost marcate de Blanken- 
burg (min. 6) și Muhren (min. 89).

Dacă Ajax a fost eliminată, în 
schimb o altă formație olandeză, 
F.C. Twente Enschede, a realizat 
storul etapei, învingînd cu 5—0 pe 
Dukla Praga. Cel mai eficace jucă
tor de pe teren a fost Zuidema, au
torul a trei puncte, celelalte două 
fiind marcate de Notten. De aseme
nea, F.C. Amsterdam a realizat un 
rezultat notabil, eliminînd pe For
tuna Dusseldorf prin două Victorii 
(în tur : 3—0 ; în retur : 2—1 !).

Valoroasă este performanța echi
pei iugoslave Velez Mostar, care a 
scos din cursă formația engleză Der
by County, reușind să remonteze un 
handicap de două goluri. învinși „în

deplasare" cu 3—1, fotbaliștii iugo
slavi au cîștigat, pe teren propriu, 
cu scorul de 4—1 ! Două dintre go
lurile gazdelor au fost înscrise de 
Bajevici din lovituri de la 11 m, ce
lelalte două fiind semnate de Pecelj 
și Vlădici.

Echipele vest-germane și-au con
firmat forța de joc, trei din cele pa
tru formații — F.C. K6In, Borussia 
Moenchengladbaoh și S.V. Hambur
ger — obținînd calificarea în turul 
următor. Cea mai bună comportare 
a avut-o echipa F.C. Kdln, care, după 
ce pierduse cu 0—1 primul joc cu 
Partizan la Belgrad, a cîștigat me
ciul retur cu un scor categoric : 
5—1 ! Au marcat Qverath, Loehr, 
Miiller, Glowatz și Flohe. Borussia, 
după ce învinsese acasă cu 5—0 pe 
Real, a cîștigat și la Saragossa cu 
4—2, iar S.V. Hamburger, victorioa
să în tur cu 4—1 în fața lui Dyna
mo, a remizat la Dresda, scor : 2—2.

O calificare clară a obținut și echi
pa Banik Ostrava în disputa cu A.C. 
Neapole (2—0, la Neapole ; 1—1, la 
Ostrava).

Există în sud-vestul 
Cehoslovaciei un ținut 
al cărui nume semni
fică, într-un înalt 
grad, biruința omului 
asupra naturii potriv
nice, capacitatea de a o 
subordona și a o pune 
în slujba sa. Sumava 
— nume sub care este 
cunoscut acest colt de 
tară — a fost dintot- 
deauna o împărăție a 
bălților, a dealurilor 
aride și munților pră
păstioși, a pjatourilor 
presărate cu resturi 
ale unor culmi mun
toase măcinate de 
vînturi și intemperii.

Au venit însă tim
purile noi, anii rod
nici ai socialismului, 
cînd oamenii muncii 
din Cehoslovacia prie
tenă, angajați în mun
ca pentru înnoirea în
tregii țări, au început 
o luptă tenace și pen
tru schimbarea înfăți
șării dezolante a aces
tui tinut, a destinului 
său. Sumava a fost a- 
leâsă pentru 'prima 
amplă acțiune ce urma 
să adauge brazde noi 
ogoarelor țării. întin
derile mlăștinoase, nă
pădite de stufăriș, au 
fost treptat asanate, 
nivelate și pregătite 
pentru culturile agri
cole ; terenurile in 
pantă au fost fertili
zate și fortificate pen
tru a rezista acțiunilor 
distructive ale ploilor 
de munte ; platourile 
de pe înălțimi, folosi
te secole de-a rîndul 
pentru pășunat, au 
fost eliberate de bolo
vanii stincoși pentru 
ca fierul plugului să 
poată răsturna nestin
gherit brazde proaspe
te ; la toate acestea 
s-a adăugat flancarea 
malurilor rîurilor cu 
întărituri de piatră, 
astfel ca apele lor să

nu mai inunde împre
jurimile.

De sub stăpînirea de 
veacuri a apelor și bo
lovanilor pietroși, o- 
mul a eliberat astfel, 
cu sudoarea .frunții și 
forța tehnicii, mari 
întinderi de pămînt 
destinate semănături
lor.

— A trebuit să trea
că un anumit timp — 
spunea directorul Di
recției G.A.S. Sumava, 
ing. V. Krebs — pen
tru a ne obișnui cu 
fostele pămînturi săl
batice, a ne apropia de 
ele, a le îndrăgi. A- 
cestea se aflau la o 
altitudine de peste 
1 000 metri, iar plu
gul nu intrase nici
odată în ele. La în
ceput de drum, fieca
re an agricol a fost, 
practic, o perioadă de 
experimente, de în
cercări și chiar renun
țări. Au învins, pînă 
la urmă, curajul și 
tenacitatea omului, a 
biruit știința.

Cei care cunosc ți- ' 
nuturile Sumavei pri
vesc astăzi cu uimire 
lanurile unduinde de 
grîu, întinsele culturi 
de cartofi de pe coa
mele dealurilor.

Ogoarele roditoare 
ale Sumavei sînt lu
crate acum, în cea 
mai mare parte, de u- 
nități agricole socia
liste. La început erau 
15 gospodării. acum 
însă toate sînt unite 
într-o mare întreprin
dere agricolă, care ad
ministrează 76 000 hec
tare. O parte dintre 
secțiile ei s-au specia
lizat în cultura cerea
lelor, unele în cea a 
cartofilor, altele în 
creșterea vacilor de 
lapte. Iar rezultatele 
sînt pe măsura efortu
rilor celor 75 000 de

lucrători, a ajutorului 
ce le este acordat de 
stat — în mijloace teh
nice, specialiști, semin
țe selecționate și ani
male de rasă de înaltă 
productivitate. De pe 
22 000 hectare a fost 
strînsă anul acesta o 
recoltă de cereale re- 
prezentînd, în medie, 
3 300 kg la hectar. Iar 
de pe cele 1 720 hecta
re ale satului Kajov, 
aflate la o altitudine 
de 800 metri, s-au 
recoltat, în medie, 
3600 kg cereale la 
hectar. Aici, în îm
părăția vînturilor as
pre și a pietrei, spe
cialiștii cehoslovaci au 
aclimatizat un soi de 
cartof deosebit de a- 
preciat : în același 
timp s-au obtinut nu
meroase recorduri în 
privința cantităților de 
lapte și carne obținu
te la mia de hectare 
teren arabil. Tot aici 
funcționează acum cu
noscute unități. de pre
lucrare a laptelui și 
cărnii. Numele „Su
mava" imprimat pe 
ambalaje inspiră în
credere în calitatea 
produselor.

— Ceea ce s-a în
făptuit pe aceste me
leaguri, precizează ing. 
Krebs, a fost opera a- 
celora care s-au năs
cut și au crescut în 
Sumava — oameni în- 
vătați cu greul, oa
meni hotărîți și'dîrji.

Bătălia pentru a 
smulge apelor și pie
trei alte terenuri pen
tru agricultură n-a în
cetat. în fiecare an în 
Sumava continuă să 
fie puse la dispoziția 
plugului, semănătorii 
și combinei circa 3 000 
de hectare pămînturi 
noi.

C. PRISĂCARU

R. S. F. IUGOSLAVIA»

Proiectul unei interesante 
premiere energetice

ÎN ( 
HANOBAL : „Cupa SiSeziss" 

în ziua a doua a turneului interna
țional feminin de handbal dotat cu 
„Cupa Sileziei", selecționata Româ
niei a întilnit, la Cracovia, reprezen
tativa R.F. Germania, pe care a în
vins-o cu scorul de 14—9 (7—4). Go
lurile echipei române au fost înscri
se de Magda Miklos și Rozalia Soos 
(cite 3), Doina Cojocaru, Cristina 
Petrovici și Niculina Iordache (cite 
2), Simona Arghii- și Constantina Pi- 
tigoi.

în cadrul aceleiași grupe prelimi
nare, echipa Poloniei a întrecut cu 
scorul de 19—8 (7—3) formația Da
nemarcei.

Cele două partide disputate în gru
pa B s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Ungaria — Selecționata 
Sileziei 15—8 (8—4) ; R.D. Germană 
— Cehoslovacia 20—8 (9—6).

TENOS : „Premiu! televiziu
nii bulgare"

La Sofia a început turneul interna
țional de tenis dotat cu „Premiul te
leviziunii bulgare", la care participă 
sportivi din 11 țări, printre care și 
România.

în primul tur al probei de simplu, 
tenismanul român Viorel Sotiriu l-a

ÎTEVA RÎN
învins cu 6—1, 6—1 pe jucătorul iu
goslav Nikolvski.

Alte rezultate : Bojidar Pampulov 
(Bulgaria) — Castanon (Spania) 6—1,
6— 2 ; Emmerich (R.D. Germană) — 
Matei Pampulov (Bulgaria) 6—3,
7— 5 ; Palm (Suedia) — Velev (Bul
garia) 6—4, 6—3 Szftke (Ungaria) — 
Jeliaskov (Bulgaria) 6—2, 6—1, Var
ga (Ungaria) — Fok (Olanda) 7—6, 
6-1.

+
Turneul internațional de tenis de 

la Perth (Australia) a continuat cu 
optimile de finală ale probelor de 
simplu. Iată principalele rezultate: 
masculin : Case (Australia) — S. Se
gura (S.U.A.) 6—3, 6—3 ; Metreveli 
(U.R.S.S.) — Machette (S.U.A.) 6—7, 
6—4, 7—5 ; Menon (India) — Ewert 
(Australia) 6—4, 7—5.

★
Federația de tenis a S.U.A. 

(ULSTA) l-a desemnat pe Jimmy 
Connors drept cel mai bun tenisman 
american al anului 1974. Connors a 
cîștigat tradiționalele turnee de la 
Wimbledon șl Forest Hills, precum și 
alte 13 concursuri. Pe locurile ur
mătoare au fost clasați, în ordine. 
Stan Smith, Marty Riessen, Roscoe 
Tanner, Arthur Ashe, Tom Gorman, 
Dick Stockton etc.

DURI
PATINAJ

în „Palatul sporturilor" din capi
tala Uniunii Sovietice au luat sfîrșit 
întrecerile concursului internațional 
de patinaj artistic pentru Premiul 
revistei „Les Nouvelles de Moscou", 
la care au participat sportivi și spor
tive din Austria, Canada, Cehoslova
cia, R.D. Germană, R.F.. Germania, 
Japonia, România, S.U.A., U.R.S.S. și 
alte țări.

Proba individuală masculină a fost 
cîștigată de patinatorul sovietic Vla
dimir Kovalev — 226,42 puncte.
Concurentul român Mircea Ion s-a 
clasat pe locul 12, cu 182,30 puncte.

ȘAH
La Tașkent se desfășoară un tur

neu feminin de șah, la care partici
pă 16 jucătoare, printre cărei și ma- 
estra româncă Margareta Juncu- 
Mureșan. -

După șase runde, lidera clasa
mentului este Alia Mkrtîcian 
(U.R.S.S.) cu 5 puncte, urmată de 
Margareta Juncu-Mureșan (Româ
nia), Tatiana Zatulovskaia (U.R.S.S.) 
și Hanna Erenska (Polonia) — cu 
cîte 4 puncte fiecare.

La ’ acest turneu se acordă norma 
de maestră internațională șahistelor 
care vor realiza 8 puncte din 15 po
sibile.

TV: Emisiuni sportive 
!a sfârșit de sdptâmînâ
• Duminică — retrospectiva 

„Fotbal 1974 in imagini"
Sîmbătă, 14 decembrie, ora 

.13,05 — MAGAZIN SPORTIV : 
<3 Hochei pe gheață : U.R.S.S.— 
Suedia, transmisiune directă de 
la Moscova. ® Hochei pe ghea
ță : R.D.G.—România — rezu
mat filmat. O Fotbal : R.D.G.— 
Belgia (preliminariile campiona
tului european) și Dynamo 
Dresda—S.V. Hamburger (opti
mile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A."). Selecțiuni înregistra
te de la Leipzig și Dresda ; ora 
17,45 — Baschet masculin :
România' — Olanda (repriza a 
Il-a). Transmisiune directă de 
la Palatul sporturilor șl culturii.

Duminică, 15 decembrie, ora 
15,00 — „FOTBAL 1974 ÎN IMA
GINI" : cele mai frumoase me
ciuri, cele mai mari ratări, cele 
mai spectaculoase goluri din 
campionatul național (returul e- 
diției 1973—1974 și turul ediției 
1974—1975) șj Cupa României, 
în cuprins : secvențe din me
ciurile Politehnica Iași—Univer
sitatea Craiova (3—4) ; Rapid— 
Steaua (2—0) ; Dinamo—Sportul 
studențesc (2—0) ; S.C. Bacău— 
A.S.A. Tg. Mureș (4—2) ; Poli- 
lehnica Timișoara—F.C. Pețrolul 
(3—2) ; F.C. Constanța—Univer
sitatea Craiova (4—0) ; Steaua— 
Sportul studențesc (3—2 și 
2—3) ; C.F.R. Cluj-Napoca—Uni
versitatea Craiova (2—1) și al
tele.

Recent, pe rîul Dri- 
na au început lucrări
le de construire a u- 
nui nou obiectiv hi
droenergetic. Realiza
rea proiectului respec
tiv a stîrnit interesul 
nu numai în i rîndul 
specialiștilor, ci și al 
celor mai puțin ini- 
tiați, reținînd atenția 
atit prin importanta 
sa economică, cît mai 
ales prin ineditul său. 
în termeni, tehnici, 
proiectul poartă nu
mele de „prima hidro
centrală reversibilă din 
Iugoslavia", iar înfăp
tuirea lui presupune 
ca apele riului Drina 
să „escaladeze" pur și 
simplu masivul mun
tos Tara, pentru a a- 
junge pe platoul unde 
se va afla viitorul lac 
de acumulare.

Ca printr-un mira
col, în 1978, pe pito
rescul masiv Tara, ce 
domină trei republici 
— Serbia, Bosnia și 
Herțegovina și Mun- 
tenegru — va apărea 
primul lac de acumu
lare amenajat la o 
asemenea altitudine și 
care nu va fi construit 
prin obișnuita zăgă
zuire a unui rîu. Apa 
va fi adusă la altitu
dinea de aproape 1000 
de metri printr-un tu
nel de 9,5 km și o 
conductă ce va urca 
muntele, avînd o în
clinație de 45 de 
grade.

Potrivit estimărilor, 
rîul Drina deține 40 
la sută din întregul 
potențial hidroenerge
tic al țării, ceea ce în
seamnă 4 500 mega
wați sau 15 miliarde 
kWh energie electrică 
pe an. Deși în bazinul 
acestui riu și al aflu
enților săi au fost 
construite 60 de hidro
centrale, potențialul 
lui hidroenergetic este 
folosit doar în propor
ție de o cincime. Spe
cialiștii arată că. pe 
lingă folosirea incom
pletă a potențialului, o 
cantitate însemnată de 
energie se pierde da
torită scurgerii apei 
prin vanele actualelor 
hidrocentrale. S-a cal
culat că numai la 
hidrocentrala „Baina 
Basta", alături de care 
se construiește noua 
centrală, se pierde a- 
nual echivalentul a 
360 megawați. Prin 
construirea noii hidro
centrale se urmărește 
tocmai folosirea cit 
mai rațională a aces
tui potențial.

Noua hidrocentrală, 
ale cărei agregate vor 
fi furnizate de firma 
japoneză „Toshiba", 
specializată în proiec
tarea și construirea de 
hidrocentrale reversi
bile. va avea o putere 
instalată de 641 mega
wați, ceea ce înseam
nă că. împreună cu 
hidrocentrala existen

tă la „Baina Basta", 
ea va injecta în siste
mul energetic iugo
slav aproape 3 mi
liarde kWh energie 
electrică. Dintre pa
rametrii noii centrale 
se relevă și puterea 
turbinelor — care vor 
reuși să umple lacul 
de acumulare și să 
reziste la presiunea 
apei ce va cădea de la 
600 metri — conducte
le de beton și . oțel, 
care vor rezista la o 
presiune de 13 și, res
pectiv, 90 de atmos
fere. La realizarea a- 
cestui important o- 
biectiv hidroenerge
tic contribuie și o se
rie de întreprinderi 
iugoslave — „Litos- 
troi" și „Metalna" din 
Liubliana. „Rade Kon- 
cear" din Zagreb, 
„G6sa“ din Smede- 
revska Balanka și al
tele. Aici, în Iugosla
via, o veche zicală 
spune despre cei ce 
încearcă imposibilul 
că „se încumetă să în
drepte cursul sinuos al 
Drinei". Nu același lu
cru se poate spune 
despre cei ce și-au
propus să urce apele 
Drinei pe muntele
Tara, deoarece, în
condițiile socialismu
lui, cînd și cel mai 
îndrăzneț vis devine 
realitate, proiectul se 
realizează cu succes.

S. MORCOVESCU
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ÎN CADRUL DEZBATERILOR DIN ADUNAREA

GENERALĂ ESTE SUBLINIATĂ
Vizita delegației parlamentare române 

in Franța
Sosirea unei delegații a P. C. R.

la Lisabona
ftB&îoo creșterii reH

Waiter Unite io viata minte
NAȚIUNILE UNITE 12. — Corespondentul nostru transmite : 

Adunarea Generală a O.N.U. și-a reluat miercuri dezbaterile asupra 
inițiativei românești privind creșterea rolului organizației mondiale 
în viața internațională și proiectului de rezoluție elaborat de Româ
nia și prezentat dezbaterilor împreună cu alte 48 de state de pe toate 
continentele lumii.

Ședința a fost deschisă de repre
zentantul R. D. P. a Yemenului, Ab
dalla Ashtal, care a insistat asupra 
imperativului sporirii eficienței hotă- 
rîrilor organizației. „Trebuie să ne 
felicităm — a spus reprezentantul 
R. D. P. a Yemenului — pentru fap
tul că Adunarea Generală a devenit 
mai democratică, iar membrii săi nu 
se mai Iasă intimidați de presiuni și 
avertismente".

Ambasadorul Algeriei a' subliniat 
că lumea s-a schimbat mult în ulti
mele trei decenii, iar schimbările 
trebuie acceptate și recunoscute dacă 
se dorește într-adevăr creșterea ro
lului Națiunilor Unite în viața poli
tică și economică internațională.

Reprezentantul Madagascarului a 
declarat că noile națiuni apărute pe 
harta politică a lumii doresc să par
ticipe la viața internațională și să 
vadă O.N.U. reflectînd mai bine as
pirațiile și interesele lor.

Ambasadorul Republicii Mauritius 
a salutat proiectul de rezoluție ro
mânesc și a subliniat necesitatea a- 
doptării unor măsuri concrete pen
tru sporirea prerogativelor, întărirea 
eficienței și creșterea eficacității 
O.N.U. în lume.

Reprezentantul Republicii Guineea 
a subliniat că guvernul țării sale, ca 
și alte state, apreciază că,, intr-ade
văr, rolul O.N.U. în lume trebuie 
sporit pentru lichidarea decalajului

dintre obiectivele Cartei și capacita
tea O.N.U. de a le atinge. O.N.U. nu 
trebuie considerată drept un instru
ment imobil, înghețat, inflexibil, ci 
ca o organizație capabilă să se adap
teze la schimbările majore care au 
loc în lumea de azi. Nici o țară, in
diferent cit de bogată sau puternică 
ar fi ea, nu se poate confrunta și nu 
poate soluționa singură problemele 
lumii. Cea mai bună cale; dacă nu 
unica, a arătat reprezentantul Gui
neei, este întărirea O.N.U. pentru 
concertarea eforturilor în vederea in
tensificării în comun a căilor și mij
loacelor de soluționare a probleme
lor care afectează interesele tuturor.

Reprezentantul Iugoslaviei s-a re
ferit la tendința unor state membre 
de a scoate de sub competența O.N.U. 
unele probleme majore ale relațiilor 
internaționale și a le dezbate într-un 
cerc îngust, fără participarea altor 
state membre. Statele nealiniate con
sideră că O.N.U. este un instrument 
de neînlocuit în promovarea înțele
gerii internaționale și rezolvarea de 
o manieră democratică a problemelor 
lumii. Reprezentantul Iugoslaviei s-a 
pronunțat pentru sporirea contribu
ției tuturor la întărirea rolului O.N.U. 
în lume și transformarea ei într-un 
instrument pentru rezolvarea proble
melor majore care confruntă umani
tatea.-

PARIS 12. — Corespondentul nos
tru transmite : Delegația parlamen
tară română, condusă de președinte
le Marii Adunări Naționale. Nicolae 
Giosan, a avut, joi, o întrevedere, la 
Palatul Luxembourg, cu președintele 
Senatului francez, Alain Poher.

Șeful delegației parlamentare româ
ne a transmis președintelui Senatu
lui un călduros mesaj de salut din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Mulțumind pentru mesaj, 
Alain Poher a transmis, la rindul 
său. șefului statului român cele mai 
bune urări de succes și sănătate. Cu 
acest prilej, Alain Poher a evocat în- 
tilniriîe pe care le-a avut in Româ
nia cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
impresia puternică pe care i-au lă
sat-o personalitatea pregnantă și ac
tivitatea dinamică ale șefului statului 
român, precum și progresele obținu
te de poporul român în profunda 
transformare economică și socială a 
tării. - '

în cursul convorbirii au fost apre
ciate cu satisfacție bunele relații 
existente între Marea Adunare Na
țională a Republicii Socialiste Ro
mânia și Senatul francez, ca un fac
tor de consolidare și dezvoltare a 
raporturilor prietenești dintre cele 
două țări.

Președintele Senatului francez, A- 
lain Poher, și Pierre-Christian Tait- 
tinger,- vicepreședinte al. Senatului, 
președintele Grupului de prietenie 
Franța-România din Senat, au oferit 
un dejun in onoarea oaspeților ro
mâni.

în cursul după-amiezii, delegația 
parlamentară română a asistat la o 
ședință a Senatului, după care a avut 
un larg schimb de vederi cu membri 
ai Grupului de prietenie Franța-Ro
mânia și cu membri ai Comisiei de 
afaceri externe din Senat.

★
Cu prilejul vizitei în Franța a dele

gației parlamentare române, amba
sadorul țării noastre la Paris, Con
stantin Flitan, a oferit, joi seara, un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au participat Edgar Faure, pre
ședintele Adunării Naționale France
ze, Pierre-Christian Taițtinger, vice
președinte al Senatului, .președintele 
Grupului de prietenie Franta-Româ- 
nia din Senat, Lucien Neuwirth, 
chestor al Adunării Naționale Fran
ceze, președintele Grupului de prie
tenie Franța-România din Adunarea 
Națională, membri ai birourilor Adu
nării Naționale și Senatului, numeroa
se alte personalități.

LISABONA 12 (Agerpres). — Joi, 
la Lisabona a sosit o delegație a 
Partidului Comunist Român formată 
din tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., care va participa la Congre
sul Partidului Socialist Portughez.

Delegația a fost întimpinată de to
varășii Tito de Morais, prim-secretar 
național al Partidului Socialist Por
tughez, Raul Rego și Alfredo Barro
so, membri ai Comitetului Director al 
partidului.

Au fost, de asemenea, prezenti Ma
rin Iliescu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România la Lisabona, și mem
brii ambasadei.

★
La plecare, pe aeroportul interna

țional Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

A fost prezent Luis Quartin, însăr
cinat cu afaceri a.i. al Portugaliei la 
București.

Azi se deschide Congresul Partidului Socialist Portughez

LISABONA 12 (Agerpres). — Con
gresul Partidului Socialist Portughez 
urmează să se deschidă vineri, la 
Lisabona — a anunțat, într-o confe
rință de presă, Mario Soares, se
cretar general al P.S.P., ministrul 
afacerilor externe. Congresul, care 
va dura trei zile, va proceda la ale
gerea Comitetului național al parti
dului, format din 151 de membri, a 
Comitetului național pentru discipli
nă și a secretarului general al par
tidului — a precizat el. Totodată,

Mario Soares a menționat că „Parti
dul socialist nu intenționează să pă
răsească actuala coaliție guvernamen
tală, formulă indispensabilă pentru 
întărirea procesului de democratizare 
în curs de desfășurare în Portugalia".

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne portughez a confirmat că la 
23 decembrie va pleca la Delhi, vi
zita avînd loc în cadrul noii situații 
create după restabilirea Relațiilor di
plomatice între cele două țări.

• DIN ALGE - PE
TROL, GAZ SI ALTI CAR
BURANȚI I 6 plantație sub
acvatică de alge, în suprafață 
de 3 ha, a fost amenajată de 
specialiștii americani la circa 
100 km de orașul San Diego. 
S-a folosit planta „Macrocystis 
purifera", ce crește cu o uimi
toare iuțeală — 60 cm zilnic. Se 
știe că algele sint bogate în 
substanțe organice, ușor trans- 
formabile, cu ajutorul bacterii
lor, în combustibil gazos sau, 
prin simplă încălzire, în produ
se similare celor petroliere. A- 
menajarea plantației are drept 
scop tocmai experimentarea 
mijloacelor celor mai eficiente 
de a înlocui petrolul, gazul și 
alți combustibili cu... alge. După 
calculele specialiștilor, o plan
tație subacvatică în suprafață 
de 40 000 ha poate asigura ener
gia electrică necesară unui oraș 
cu 50 000 locuitori 1

Vizita în U. R. S. S. a ministrului 
afacerilor externe al României

,, Problema cipriotă poate și trebuie

Un mesaj al secretarului general 
al O.N.U. adresat autorităților chiliene

NEW YORK 12 (Agerpres). — Se- rei Allende, care este bolnavă și are
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a trimis, la 16 noiembrie, 
pe adresa guvernului de la Santiago 
de Chile, un mesaj cuprinzind ce
rerea de punere în libertate a Lau- 
rei Allende — sora președintelui Sal
vador Allende — și a fiicei acesteia, 
Marianne. în mesaj se sublinia că. 
pe adresa O.N.U., au sosit numeroa
se telegrame și scrisori din diferite 
regiuni ale lumii in care se expri
mă îngrijorarea fată de situația Lau-

Comunistii si socialiștii chilieni 
unității de acțiune a tuturor

BERLIN 12 (Agerpres). — într-un 
comunicat comun, dat publicității la 
Berlin de reprezentanții .. Partidului 
Comunist și Partidului Socialist din 
Chile, care au avut o reuniune în ca
pitala R.D.G., se arată că delegațiile 
ambelor partide au hotărit să ampli
fice înțelegerea frățească reciprocă, 
să întărească colaborarea dintre ele.

nevoie de un tratament intens.
Guvernul chilian a respins cererea 

secretarului general al O.N.U.
Un purtător de cuvînt al secreta

rului general al O.N.U. a arătat că 
Kurt Waldheim nu a primit incă 
răspuns la mesajul său precedent, 
prin care cere guvernului militar 
chilian să elibereze pe detinutii po
litici și să satisfacă dorința acelora 
din ei care doresc să părăsească tara, 
conform rezoluției Adunării Generale 
a O.N.U.

se pronunță pentru întărirea 
partidelor Unității Populare
Relațiile prietenești dintre partidele 
comunist și socialist — arată comu
nicatul — trebuie să contribuie la în
tărirea unității de acțiune a tuturor 
partidelor Unității Populare, a tutu
ror forțelor revoluționare și demo
cratice sub conducerea clasei munci
toare.

În interesul normalizării în continuare a relațiilor 
dintre cele două state germane

— Propuneri ale R. D. G. —

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Con- 
tinuîndu-și vizita oficială de priete
nie în Uniunea Sovietică, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macoyeșcu, 
a sosit, la 12 decembrie, la Tbilisi.

Oaspetele a fost salutat de Ș. D.

După convorbirile 
de la Lusaka

• Conferință de presă Ia Sa
lisbury a unor lideri africani
• Ian Smith a anunțat înche
ierea unui acord de încetare 
a focului cu reprezentanții 
organizațiilor poporului Zim

babwe
SALISBURY. 13 (Agerpres). — 

Joshua Nkomo, președintele Uniunii 
Poporului African din Zimbabwe 
(Z.A.P.U.). și Ndabaningi Sithole, 
președintele Uniunii Naționale Afri
cane din Zimbabwe, s-au întors joi 
la Salisbury, după convorbirile pur
tate la Lusaka în legătură cu viito
rul Rhodesiei. în aceeași zi. ei au 
participat la o conferință de presă, 
în cadrul căreia Abel Muzorewa, 
președintele Consiliului National A- 
frican, care reunește organizațiile 
politice ale poporului Zimbabwe, a 
dat citire unei declarații în care re
levă că. „toți luptătorii pentru li
bertate vor primi instrucțiuni ca, 
imediat ce se stabilește data înce
perii negocierilor, să înceteze luptele". 
Muzorewa a subliniat că C.N.A. va 
continua să militeze pentru inde
pendenta Rhodesiei. pe baza preluă
rii conducerii țării • de către popu
lația africană majoritară și că or
ganizația este dispusă să înceapă 
imediat ifegocieri serioase cu regimul 
Ian Smith și cu guvernul britanic.

Pe de altă parte, șeful guvernu
lui de la Salisbury, Ian Smith, a a- 
nuntat încheierea unui acord de în
cetare a focului cu reprezentanții or
ganizațiilor poporului Zimbabwe, care 
are Ia bază eliberarea dcținuților po
litici și pregătirea unei conferințe 
constituționale.

Kiknadze. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul a- 
facerilor externe al R.S.S. Gruzine, 
și de alte persoane oficiale.

în timpul șederii sale la Tbilisi, 
ministrul român a fost primit de 
E., A. Șevarnadze, primul secretar 
al C.C. al P.C. din Gruzia. întreve
derea s-a desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, prietenească.

Q Q B H B H B 
agențiile

să fie rezolvată
O DECLARAȚIE A BIROULUI

NICOSIA 12 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C C. al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) a dat publicității o decla
rație în care se arată că reîntoarce
rea în tară a președintelui Makarios 
constituie o victorie a forțelor demo
cratice. subliniindu-se din nou că pro
blema cipriotă poate și trebuie să fie 
rezolvată pe cale pașnică.

pe cale pașnicăts
POLITIC AL C.C. AL A.K.E.L.

A.K.E.L. consideră că forma con
stituțională a statului cipriot poate 
fi stabilită la masa tratativelor între 
reprezentanții comunităților greacă 
și turcă din insulă. Republica Cipru 
— relevă declarația — trebuie să ră- 
mînă un stat nealiniat și să obțină 
garanții internaționale ferme care 
să asigure poporului cipriot o secu
ritate deplină.

BERLIN 12 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., Re
publica Democrată Germană a adre
sat o serie de propuneri Republicii 
Federale Germania, în dorința „de a 
stimula procesul destinderii interna
ționale și de a contribui la normali
zarea în continuare a relațiilor din
tre cele două state germane".

Guvernul R.D.G. a decis ca, înce- 
pînd de la 20 decembrie 1974, să in
tre în vigoare noi facilități pentru 
traficul persoanelor la frontiera din
tre R. D. Germană și R. F. Germa
nia. Totodată, el și-a reafirmat do
rința de a începe neîntîrziat trata
tive cu guvernul R.F.G. asupra pro
blemelor care servesc la extinderea 
și îmbunătățirea căilor de comunica
ție dinspre și spre Berlinul occiden
tal. R.D.G. pornește de la premisa 
că trebuie găsite soluții care să nu 
aducă R. D. Germane obligații eco
nomice suplimentare și R. F. Germa
nia să suporte cheltuielile ce îi revin.

Guvernul R.D.G. este dispus să 
continue tratativele asupra cooperă
rii dintre firme și construirea unor 
obiective, pe baza deplinei egalități 
în drepturi și a avantajului reciproc, 
cu firmele „Krupp GmbH" și „Hoe
chst ■ Ag“, în vederea încheierii unor 
acorduri-cadru pe termen scurt, ca 
bază pentru cooperarea tehnico-eco- 
nomică de perspectivă. Guvernul 
R.D.G. este dispus să examineze 
problema construirii unei centrale 
nucleare pe baza ofertelor unor fur
nizori potențiali din R.F.G. și așteap
tă ofertele corespunzătoare in viito
rul apropiat.

Totodată, Guvernul R. D. Germane 
a prezentat Senatului Berlinului oc
cidental o serie de propuneri menite 
să contribuie la normalizarea în con
tinuare a relațiilor dintre cele două 
părți, la promovarea procesului des
tinderii internaționale.

Ucord româno-aiistiîac 
în domeniul turismului. La 
12 decembrie 1974 a fost semnat, la 
Viena. acordul privind colaborarea în 
domeniul turismului între guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul federal austriac. Urmărirea 
realizării prevederilor acordului și 
propunerea de măsuri adecvate aces
tui scop, precum și promovarea 
schimbului de experiență în dome
niul turismului vor fi realizate' de 
o comisie mixtă, care se va întruni 
periodic la București și Viena. A- 
cordul a fost semnat de ambasado
rul țării noastre la Viena. Dumitru 
Aninoiu. și de ministrul comerțului, 
industriei și meșteșugurilor al Aus
triei. dr. Josef Staribacher.

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, a avut, joi, la Pekin, o în
trevedere cu Aziz Ahmed, ministru 
de stat pentru apărare și afacerile 
externe al Pakistanului. Au fost pre- 
zenți Ciao Kuan-hua, ministrul chinez 
al afacerilor externe, alte oficialități 
chineze — relatează agenția China 
Nouă.

La Viena s_a încbeiat 1°* cea 
de-a patra rundă a negocierilor pri
vind reducerea trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente în Europa 
centrală. La aceste negocieri partici
pă delegații din 17 state europene, 
precum și din S.U.A. și Canada. Ne- 
gocierile de la Viena urmează a fi 
reluate în ianuarie 1975.

Un comunicatdat publicifâ- 
ții de un reprezentant al M.A.E. al 
Republicii Vietnamului de Sud arată 
că, în prima decadă a lunii decem
brie 1974, forțele militare ale regi
mului saigonez au comis aproape 
10600 de încălcări ale acordului de 
încetare a; focului în Vietnamul de 
Sud. Printre cele mai grave cazuri 
de încălcare a încetării focului figu
rează atacuri împotriva zonelor eli
berate, operațiuni polițienești și de 
„pacificare" lansate contra populației 
civile, bombardamente de artilerie și 
aviație întreprinse împotriva zonelor 
aflate sub controlul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al R.V.S.

Febra monetară occiden
fală. Lira. , sterlină a coborît

În pregătirea zborului „Soiuz-Apollo“
MOSCOVA 12 (Agerpres). — în 

cadrul conferinței de presă orga
nizate în „orășelul cosmonauților", 
echipajul navei spațiale „Soiuz-16“ 
— Ânatoli Filipcenko și. Nikolai 
Rukavișnikov — a evidențiat că 
„în tot timpul eelor șase zile de 
zbor în Cosmos, toate sistemele 
navei au funcționat precis și si
gur". Nava sovietică „Soiuz" este 
gata pentru experimentul în co
mun sovieto-american, prevăzut 
pentru luna iulie 1975 — a decla
rat comandantul echipajului, Filip
cenko. Au fost efectuate, desigur, 
și experiențe cu caracter strict ști
ințific, care intră in cadrul pro

gramului „Soiuz-Apollo"' — a a-
dăugăt Nikolai Rukavișnikov.

La rindul său, comandantul res
ponsabil de pregătirea cosmonau- 
ților sovietici, Vladimir Șatalov, a 
anunțat că, joi, echipatul lui „So- 
iuz-16" a efectuat ultimul control 
medical. El a precizat, de aseme
nea. că echipajele sovietic și ame
rican urmează să mai întreprindă 
cite o vizită de lucru reciprocă. în 
februarie 1975. echipajul sovietic 
va vizita baza spațială de la Hous
ton. unde se vor acomoda cu ca
bina „Apollo", iar astronauții ame
ricani vor vizita, în mai 1975, oră
șelul cosmonauților și cosmodro- 
mul Baikonur.

miercuri la un nou nivel record în 
raport cu celelalte devize occidenta
le. continuînd tendința semnalată cu 
o zi înainte, informează .Banca An
gliei. Fată de cursul existent in 
urmă cu trei. ani. moneda britanică 
înregistrează o devalorizare de 21.2 
la șută. La Londra, lira a fost cotată 
la 2!,32 dolari.

Greve în Spania. Aproxi' 
mativ 200 000 de muncitori dintr-o 
serie de centre industriale importan
te din nordul Spaniei au răspuns a- 
pelului la grevă generală. Ei cer îm
bunătățirea condițiilor de viață și de 
muncă, precum și amnistierea de- 
țintiților politici. La Tolosa și 
Hernani au avut loc ciocniri între 
manifestanti și poliție, care a deschis 
focul asupra demonstranților.

londra : Program național 
de economisire a energiei

Guvernul britanic a 
prezentat marți în fa
ța parlamentului un 
„program național de 
economisire a energi
ei", în toate domeni
ile de activitate — in
dustrie, comerț, în in
stituțiile publice, lo
cuințe etc.

încă în urmă cu 
șase luni, guvernul 
Wilson a propus un 
șir de măsuri de ra
ționalizare a consu
mului de energie, 
măsuri apreciate acum 
ca insuficiente. în ur
ma continuei creșteri 
a prețurilor Ia mate
riile prime pe piața 
mondială, balanța co
mercială a țării a con
tinuat să se înrăută
țească considerabil, 
iar economisirea a 150 
milioane de lire ster
line, ca urmare a mă
surilor anterioare, a 
fost considerată ca 
insuficientă. De aceea, 
guvernul s-a văzut 
nevoit să adopte un 
program mai cuprin
zător, prin care se ur
mărește realizarea 
unor economii de cir
ca 750 milioane -lire

sterline pe an, pe ba
za reducerii cu zece 
la sută a importurilor 
de hidrocarburi.

Programul are în 
vedere, în primul 
rînd, o mai rațională 
folosire a energiei în 
toate ramurile indus
triei. Se recomandă 
chiar să se desemne
ze persoane însărcina
te cu urmărirea și 
controlul consumuri
lor de energie și de 
combustibil. Paralel, 
se preconizează re- 
strîngerea consumului 
de combustibil prin 
reducerea temperatu
rii de încălzire în bi
rouri, locuințe, săli de 
spectacole. Se preve
de, totodată, scăderea 
numărului și a inten
sității becurilor de Ia 
reclamele luminoase. 
Se interzice prin lege 
circulația pe șosele cu 
o viteză mai mare de 
50 mile (80 km) la 
oră, cu excepția au
tostrăzilor, unde vite
za maximă admisă va 
fi de 70 mile pe 'oră.

Dezbaterile din Ca
mera Comunelor pe

această temă au f6st 
deosebit de, aprinse, 
multi deputați expri- 
mînd opinii critice, în 
sensul că programul 
nu este mai drastic 
„Dificultățile prin 
care trecem in prezent 
— a spus deputatul 
Patrick ‘ Jenkins — 
sînt foarte serioase și 
de aceea era necesar 
să fie întreprinse mă
suri mai severe". Răs- 
punzînd acestor cri
tici, secretarul de stat 
pentru energie, Var
ley, a precizat că pro
gramul cuprinde doar 
„măsuri intermedia
re" și că guvernul are 
intenția să trateze în 
viitor problema eco
nomisirii de energie 
în toată complexitatea 
sa. Un rol important 
va reveni științei, care 
va fi antrenată în 
căutarea de înlocui
tori ai combustibililor 
clasici, ca și în intro
ducerea unor noi teh
nologii în industrie, 
care să consume mai 
puțină energie.

N. PLOPEANU

TOKIO i Priorități pe agenda 
noului guvern

După formarea nou
lui guvern japonez, 
condus de Takeo Miki, 
atenția cercurilor po
litice și a presei se 
îndreaptă, în prezent, 
spre programul nou
lui guvern, spre mo
dalitățile concrete prin 
care acesta își propu
ne să înfrunte dificul
tățile prin care trece 
țara, pe fondul feno
menelor de criză ce au 
cuprins întreaga lume 
capitalistă. „ASAHI 
EVENING NEWS" re
marcă, de pildă : „Oa
menii sînt preocupați 
tn cea mai mare mă
sură de inflație, de 
recesiune, pe de o 
parte ; de necesitatea 
consolidării procesului 
de destindere in lume 
și de modul cum poa
te contribui Japonia 
la aceasta, pe de altă 
parte, precum și de fe
lul în care noua con
ducere Mlki va abor
da astfel de probleme".

Liniile principale ale 
programului noului 
guvern urmează să fie 
expuse sîmbătă, în ca
drul discursului politic 
pe care noul premier 
îl va rosti în fața Die
tei. în declarațiile fă

cute pînă în prezent, 
acesta a subliniat că 
una dintre cele mai 
importante și urgente 
sarcini ale cabinetului 
său este. adoptarea de 
măsuri pentru „învin
gerea inflației și de
pășirea recesiunii", in
clusiv prin promovarea 
„dialogului și cooperă
rii" cu partidele din 
opoziție — ceea ce 
constituie. în opinia 
observatorilor, o re
flectare a ponderii 
sporite pe care aceste 
partide o au in viața 
politică a țării. îm
preună cu inflația, o 
chestiune prioritară 
pentru cabinetul ni
pon este, potrivit ex
presiei noului premi
er, „corectarea unor 
injustiții sociale". Gu
vernul Takeo Miki 
intenționează să ducă 
o politică de reducere 
a spiralei prețurilor 
— care, numai in lu
na noiembrie, au cres
cut in Japonia cu 24 
de procente față de 
perioada corespunză
toare-a. anului trecut — 
de luptă împotriva re
cesiunii și a creșterii 
șomajului. Chestiunile 
presante aflate în ac

tualitate, a subliniat 
primul ministru, refe- 
rindu-se la criza ener
getică, necesitatea asi
gurării hranei omeni
rii și inflația „nu vor 
pute3 fi rezolvate 
decît pe baza unei 
strînse cooperări in
ternaționale". Refe- 
rindu-se la politica 
externă. Takeo Miki a 
menționat că nu vor 
exista schimbări in 
acest domeniu, urmînd 
să fie continuată linia 
de orientare a cabine
tului anterior.

în ce le privește, par
tidele din opoziție au 
dat publicității decla
rații prin care își pre
cizează atitudinea în 
actuala situație. Par
tidul Comunist din 
Japonia subliniază că 
își va continua cu fer
mitate lupta pentru a- 
plicarea unor măsuri 
care să corespundă ce
rințelor presante ale 
poporului, pentru so
luționarea problemei 
prețurilor și apărarea 
nivelului de trai al oa
menilor muncii — cei 
mai afectați de difi
cultățile .economice.
Paul DIACONU

La Pekin, Den Sia°-Pin> vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a avut, joi, o între
vedere cu senatorul american Mike 
Mansfield, liderul majorității demo'- 
crate din Senatul S.U.A., aflat în 
vizită. în R. P. Chineză.

Secretarul d® slat al 
S.U.1L, Henry Kissinger, a • avut 
miercuri la Bruxelles întrevederi se
parate cu miniștrii de externe ai 
Greciei și Turciei. Dimitrios Bitsios, 
și, respectiv. Melih Esenbal. După 
întîlniri. care au fost prilejuite de 
reuniunea ministerială a N.A.T.O., 
Kissinger a declarat că „Statele U- 
nite sînt interesate într-o soluționa
re rapidă a problemei cipriote pe 
baza . concilierii și vor continua să 
desfășoare eforturi în direcția atin
gerii acestui obiectiv",

ORIENTUL APROPIAT
BEIRUT 12 (Agerpres). — Patru 

avioane israeliene de tip „Phantom" 
au efectuat un raid asupra unor la
găre de refugiați palestineni din 
suburbia Beirutului — a anunțat 
un comunicat publicat, joi după- 
amiază, de Ministerul libanez al 
Apărării. Raidul — se spune in co
municat — a început la ora 14.00 
GMT și a durat șapte minute. Avia
ția libaneză a atacat avioanele israe
liene, împotriva cărora a intrat in 
acțiune și artileria antiaeriană. O' 
explozie puternică s-a auzit in urma 
tirului de artilerie, după care, deasu
pra mării s-a ridicat o coloană de 
apă provocată, se pare, de căderea 
unui avion.

★
BEIRUT 12 (Agerpres). — Primul 

ministru al Libanului, Rashid Solh, a 
declarat joi, în fața Parlamentului, în 
legătură cu bombardamentul aviației 
israeliene asupra Beirutului : „Am 
hotărît -să depunem o plîngere la 
Consiliul de Securitate și să convo
cam pe ambasadorii celor cinci mem
bri permanent ai Consiliului pentru 
a-i informa în legătură cu atacul is- 
raelian".

Președintele Franței, Va_ 
lăry Giscard d’Estaing, a sosit joi 
în portul Pointe-ă-Pitre, din Guade
lupa. într-o vizită oficială de două 
zile — anunță agenția France Presse. 
La sfîrșitul săpțămînii. el va pleca 
în Martinica, unde îl va întîlni pe 
președintele Statelor Unite. Gerald 
Ford.

Reuniunea ministerială a 
O.P.E.C. (Organizația țărilor ex
portatoare de petrol) s-a deschis la 
Viena. Pe agendă figurează fixarea 
prețului petrolului pe anul 1975 și 
examinarea recomandărilor privind 
Instituirea unui nou sistem unitar de 
stabilire a prețului petrolului pe ter
men lung.

La Alger au avut loc’ joi’ în 
prezența președintelui Houari Boume- 
diene, a membrilor Consiliului Re
voluției și ai guvernului algerian. fu
neraliile Iui Ahmed Medegri. mem
bru al Consiliului Revoluției, minis
tru de interne al acestei țări, mili
tant de seamă al poporului algerian 
în lupta sa de eliberare națională și 
prosperitate, decedat la 10 decem
brie.

Un proiect de legecare ex“ 
tinde de la 12 la 200 mile zona a- 
pelor. teritoriale guvernate de juris
dicția S.U.A. în problemele pescui
tului a fost aprobat de senatul ame
rican.

Inundații în R.D.G. Ploi,e 
care au căzut neîntrerupt, în ulti
mele zile în R.D. Germană, îndeosebi 
în sudul țării, au provocat o neobiș
nuită creștere a nivelului apelor. Au 
fost înregistrate inundații în regiu
nile Karl Marx-Stadt. Dresda, Gera, 
Suhl, Leipzig și Cottbus. Apa revăr
sată a riului Mulde a atins zona ora
șului Dessau.

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru transporturi

VARȘOVIA — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Zilele acestea a 
avut loc, la Poznan, în R. P. Polonă, 
cea de-a 48-a ședință a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
transporturi. La ședință au participat 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R., precum și o delegație din 
Iugoslavia. Comisia a examinat sta
diul îndeplinirii pe anul 1974 a pro
gramelor de colaborare dintre țările 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
transporturilor internaționale re
ciproce la export-import și mărfuri 
de tranzit și a elaborat recomandări 
în vederea îndeplinirii acestora.

S-au examinat rezultatele celei 
de-a doua etape a activității de 
coordonare a transporturilor recipro
ce ale tarilor membre ale C.A.E.R. 
pe perioada 1976—1980 și ș-au adop
tat recomandări referitoare la adîn- 
cirea colaborării în vederea asigu
rării acestor transporturi de pasageri 
și mărfuri pe perioada menționată.

Comisia a adoptat, de asemenea, o 
serie de recomandări referitoare la 
tipurile de vagoane de mărfuri și de 
mijloace tehnice ale sistemului de 
transport containerizat. .

Totodată, comisia a examinat și 
alte probleme de colaborare in do
meniul transporturilor și a adoptat 
recomandări corespunzătoare.

A fost semnată, totodată,, o con
venție cu privire la cooperarea și 
specializarea în domeniul cercetării, 
proiectării și producerii de mijloa
ce de automatizare feroviară, tele- 
mecanică și comunicații, problemă în 
care centrul de coordonare va fi In
stitutul de cercetări și proiectări teh
nologice pentru transporturi al Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor din România. '

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și deplirîă 
înțelegere reciprocă.

• SE NAȘTE UN SIS
TEM PLANETAR ? Făcind 
observații asupra stelei RU 
Lupi, care aparține tipului de 
astre condensate din gaz și praf 
interstelar, cercetători de la Ob
servatorul din Stockholm au a- 
juns la concluzia că, probabil, 
în jurul acestei stele se desfă
șoară un proces de formare a 
ufior planete. Caracteristicile 
spectrale ale stelei atestă că în 
jurul ei se deplasează anumite 
mase de mari proporții. Stu
diind schimbările intensității 
luminoase a astrului, astronomii 
au ajuns la concluzia că unele 
concentrații de praf de pe or
bita stelei RU Lupi o blochează 
vederii în mod periodic. Norii 
opaci au dimensiunile unor stele 
obișnuite și se mențin la o dis
tanță invariabilă unul de altul. 
Specialiștii presupun că acești 
nori sînt de fapt niște proto- 
planete. tn final, ei se vor com
prima, sub acțiunea propriilor 
forțe gravitaționale, formînd 
blocuri dense, care se vor uni 
pentru a da naștere unor noi 
planete.

• DISNEY REDIVIVUS. 
Pentru prima oară de la înce
tarea din viață a lui Walt Dis
ney, creatorul atîtor personaje 
de neuitat, îndrăgite de copiii 
din lumea întreagă, studiourile 
care îi poartă numele au ter
minat un nou desen animat de 
lung metraj — „Robin Hood", ce 
duce mai departe tradiția unor 
realizări celebre ca „Albă ca ză
pada", ' „Pinocchio", „Cartea 
junglei". Universul zoomorf dis- 
neyan se îmbogățește, acum, cu 
noi eroi, în primul rînd Robin 
Hood, care apare sub trăsăturile 
unui isteț... vulpoi. Cronicile de 
specialitate afirmă că acest film 
nu poate fi cu nimic deosebit 
de producțiile anterioare de de
sen animat ale lui Disney. De

■ altfel, acest lucru , este și firesc 
întrțicît, de mulți ani, fostul di
rector al studioilrilor se ocupa 
numai cu coordonarea artistică, 
în timp ce munca de realizare 
era lăsată pe seama unei echipe 
foarte bine puse la punct, care 
a rămas aceeași.

• EFECTELE LIMITĂRII 
VITEZEI. Numărul accidente
lor de circulație înregistrate în 
primele 7 luni ale acestui an în 
Italia a scăzut la 164 087, față 
de 190 528 în aceeași perioadă a 
anului trecut. De asemenea, s-a 
înregistrat un recul în ce pri
vește numărul morților (5 300, 
față de 5 985), precum și cel al 
răniților (130 797, fată de 155 453). 
Diminuarea accidentelor se da
torează mai ales limitării vite
zei și altor restricții de circu
lație impuse în Italia, ca urmare 
a crizei petroliere.

• UN GHEPARD LA 
PLIMBARE... Plictislt de 
peisajul monoton al grădinii 
zoologice din Miinchen, un ghe
pard a profitat de neatenția 
unor paznici și de iuțeala sa de 
picior, plecînd să se plimbe... în 
cel mai elegant cartier al ora
șului. In periplul său, ghepar
dul a trecut și prin fata porții 
unei școli, unde elevii au putut 
vedea „pe viu" animalul cel 
rar, ca o completare la cursu
rile teoretice. Țipetele copiilor 
și ale altor trecători înspăimîn- 
tați au adus la fața locului un 
veterinar, care i-a administrat, 
de la distanță, cu ajutorul unei 
săgeți, un narcotic puternic. Da
torită efectului fulgerător al me
dicamentului, ghepardul a putut 
fi transportat înapoi la grădina 
zoologică.

• ECRAN DE APĂ. 
Un inventator japonez a propus 
înlocuirea ecranului obișnuit de 
la cinematografe cu o perdea 
alcătuită dintr-o „cascadă" arti
ficială de apă care, printr-un 
sistem . de pompe, este „arun
cată" din nou în sus, formînd 
un circuit neîntrerupt. Aparatul 
de proiecție este amplasat în 
spatele cascadei. Imaginea pro
iectată pe apă este mult mai 
luminoasă decît cea de pe ecra
nul obișnuit. Proiecția pe un 
asemenea ecran este destinată 
vizionărilor în aer liber.

• RĂZBOI ÎMPOTRI
VA ȘOBOLANILOR. Bra- 
zilia deține faima de țara cu cel 
mai mare număr de șobolani. 
Condițiile climatice favorizează 

■proliferarea puternică a acestor 
rozătoare și o neobișnuită lon
gevitate (nouă ani, în compara
ție cu șase luni, cit trăiește, în 
medie, un șobolan în zona euro
peană), astfel că numărul lor a 
ajuns la trei miliarde ! îmnotrir 
va acestui flagel, autoritățile 
braziliene au pornit un adevă
rat război — șobolanii, purtă
tori de diferite .boli, constituind 

■ un permanent pericol pentru 
sănătatea publică. începutul il 
va face marele oraș Sao Paulo, 
unde o armată , a stîrpitorilor 
de șobolani va porni la atac 
înarmată cu 16 tone de otravă. 
Se așteaptă ca aci să fie exter
minate 30 de milioane de roză
toare.
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