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„Noi considerăm și am considerat întotdeauna că 
menirea istorică a socialismului este nu numai de a elibera 
omul de asuprire și exploatare, de a asigura bunăstarea lui 
materială, ci de a făuri o civilizație spirituală superioară, 
care nu se poate realiza decît prin formarea unui om nou, 
cu o înaltă conștiință și pregătire culturală și profesională, 
cu un profil social-politic înaintat".

NICOLAE CEAUȘESCU

Ziarele au publicat Codul princi
piilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, aie eticii și echității 
socialiste, menit să călăuzească în
treaga activitate educativă a parti
dului, a statului socialist, a organi
zațiilor de masă și obștești. Excep
ționala însemnătate a acestui do
cument politic adoptat de Congre
sul al XI-lea al P.C.R. constă in 
aceea că traducerea lui în viată va 
exercita o puternică influență asu
pra tuturor membrilor societății, 
contribuind la accelerarea mersu
lui înainte al patriei pe calea ci
vilizației comuniste.

în inițierea și elaborarea Codu
lui, ca și a Programului partidului, 
rolul decisiv a revenit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reliefindu-se și 
cu acest prilej clarviziunea și per
spicacitatea sa în descifrarea cerin
țelor majore ale progresului so
cietății, înalta principialitate și in
transigentă partinică, nedezmințita 
omenie îmbinată cu consecventa 
neabătută în promovarea spiritului

e o mai bună gospodărire 
a resurselor materiale lansa - Belcestit

în ansamblul problemelor de care depinde pregătirea temeinică a 
producției anului viitor, cele referitoare la aprovizionarea tehnico- 
materială și gospodărirea rațională a resurselor materiale ocupă un 
loc deosebit de important. Urmărind modul ih care se soluționează 
aceste probleme, precum și altele legate de desfășurarea activității 
economice, la nivelul sarcinilor de plan, încă din primele zile ale 
anului 1975 ziarul nostru a publicat o serie de convorbiri cu factorii 
de răspundere din unele ministere economice. în convorbirea de față, 
tov. Marin GRĂJDAN, director in Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, se referă la 
unele din principalele măsuri luate și care stau in continuare in aten
ția ministerului, in legătură cu aprovizionarea tehnico-materială și 
buna gospodărire a resurselor materiale.

Fină la această dată — a precizat 
la inceput interlocutorul — pe ansam
blul economiei, contractele economice 
pentru producția anului 1975 sint în 
cea mai mare parte încheiate. To
tuși, la un șir de produse, și mai 
ales la metal, utilaje tehnologice, ar
mături industriale, oțeluri de scule 
ș.a., stadiul contractării pentru anul 
viitor este incă necorespunzător. Cele 
mai multe probleme sint legate de 
necontractarea cu beneficiarii, de că
tre combinatele din subordinea 
M.I.M., a cantităților de metal alo
cate pe semestrul I al anului 1975.

Specialiștii din Ministerul Aprovi
zionării au acționat și acționează în 
continuare, împreună cu ministerele 
economice, centralele producătoare 
și consumatoare, bazele județene de 
aprovizionare și cu sprijinul comi
tetelor județene de partid, pentru re
zolvarea la fața locului, sau prin le
gături cu unitățile producătoare, a 
tuturor problemelor de livrări sau 
contractări ce pot fi soluționate pe 
plan local. Totodată, prin colectivul 
central coordonator, organizat la Mi
nisterul Aprovizionării, s-au rezol
vat o mare parte din problemele ri
dicate in întreprinderi referitoare la 
impulsionarea unor livrări, la neemi- 
terea de repartiții sau la necontrac- 
tări. Ne-am organizat activitatea 
astfel ca, pină cel tirziu la finele a- 
cestei luni, să stabilim cu ceilalți 
factori de răspundere soluțiile con
crete și pentru restul problemelor 
care se mai ridică la ora actuală. 
Bunăoară, împreună cu Comitetul de 
Stat al Planificării, cu Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale și cu cele
lalte ministere vom încheia in aceste 
zile analizele, pe fiecare minister și 
pe principalele materii prime și ma
teriale, asupra modului în care stocu
rile existente la sfirșitul anului și
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revoluționar, a principiilor moralei 
înaintate, a umanismului socialist.

Concretizind și ridicind pe o 
treaptă superioară prevederile pro
gramului ideologic adoptat de ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971, Codul ilustrează concepția 
partidului nostru, în cel mai înalt 
grad fidelă principiilor marxism- 
leninismului, potrivit căreia edifi
carea noii orînduiri sociale implică 
in mod necesar nu numai un grad 
înalt de dezvbliare a bazei tehnico- 
materiaie, o organizare superioară 
a societății, asigurarea unor condi
ții tot mai bune de trai, dar și un 
om nou, caracterizat printr-o te
meinică pregătire profesională și 
culturală, printr-o conștiință revo
luționară fermă, spirit de respon
sabilitate socială, comportare mo
rală de înaltă ținută, guvernată de 
principiile eticii și echității socia
liste.

Făurirea unui asemenea om re
prezintă. în esență, factorul pri
mordial în realizarea operei de edi

livrările prevăzute pentru luna ia
nuarie 1975 asigură continuitatea 
producției încă din primele zile ale 
anului și derularea ritmică a aprovi
zionării. In mod asemănător, con
form sarcinii 
vom analiza pină 
toate problemele 
•aprovizionării pe 
martie 1975.

Bazele teritoriale de aprovizionare 
au in anul viitor mari atribuții. 
Pentru a se evita unele greutăți 
întimpinate in anul în curs în acti
vitatea bazelor și pentru a se scurta 
ciclurile de livrare au fost realizate 
o serie de amenajări și dotări, care 
măresc capacitatea acestora. De e- 
xemplu, numai la metal capacitățile 
de depozitare asigurate permit creș
terea volumului de derulare cu peste 
50 la sută față de anul 1974. în pre
zent. specialiști din Ministerul Apro- 

asemănător, 
stabilite de guvern, 

la 15 ianuarie 1975 
privind asigurarea 
lunile februarie și

(Continuare în pag. a Il-a)

Zile de decembrie in portul Constanța

ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. Este toc
mai temeiul pentru care Congresul 
al XI-lea, aprobînd Codul, a sta
bilit ca prevederile sale să fie con
siderate componente ale Progra
mului partidului.

Reflectînd linia exemplară de 
continuitate și consecventă politică 
in acțiunea stăruitoare pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a po
porului ca imperativ de prim or
din al întregii evoluții in perspec
tivă a societății noastre, Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XI-lea 
al P.C.R. subliniază că partidul 
pune pe primul plan educarea oa
menilor muncii, a întregului popor 
în spiritul concepției revoluționare, 
materialist-dialectice și istorice 
despre lume și viață, promovarea 
normelor și principiilor comuniste 
de etică și echitate.

Prin totalitatea principiilor și 
normelor sale. Codul constituie o 

măsura ca, în prima parte a 
ianuarie, pînă la intrarea în 

a livrărilor de la furnizori, o 
de materii prime și materiale 

asigurate benefi- 
stocurile existente in

vizionării analizează, cu fiecare bază 
județeană, cu fiecare unitate bene
ficiară sau furnizoare, soluțiile con
crete pentru îndeplinirea integrală a 
obligațiilor contractuale asumate pe 
acest an. Se urmărește in mod de
osebit și preluarea stocurilor supra- 
normative, in vederea reintroduce
rii lor in circuitul economic.

Acțiunea de contractare de către 
baze a desfacerii necesarului de ma
terii prime, materiale ș.a. solicitate 
de beneficiari pentru anul 1975 poate 
fi considerată practic încheiată. S-a 
luat 
lunii 
ritm 
serie 
principale să fie 
ciarilor din 
baze.

Recent. Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a stabilit ca C.S.P. 
și ministerul nostru. împreună cu 
celelalte ministere economice, să 
treacă imediat la raionarca și opti
mizarea transporturilor de mărfuri și 
a aprovizionării tehnico-materiale. 
în acest domeniu există o ex
periență pozitivă. Astfel, s-a trecut 
la optimizarea transporturilor pe 
calea ferată a materialelor de masă, 
în anul 1975 volumul produselor ce 
se vor transporta optimizat repre
zintă aproape 45 la sută din volumul 

Întruchipare a cerințelor unui uma
nism superior, a umanismului con
secvent, propriu noii orînduiri so
ciale, care face din afirmarea ple
nară a omului, a virtuților umane, 
obiectivul ei fundamental și, tot
odată. expresia superiorității ei a- 
supra tuturor orînduirilor premer
gătoare. Avem deplin temei de a 
ne mîndri cu faptul că a revenit 
societății noastre, călăuzite de idei
le și idealurile Partidului Comu
nist Român, misiunea nobilă de a 
împlini străvechile năzuințe de 
așezare a relațiilor sociale pe ba
zele umane ale colaborării și soli
darității, ale dreptății și echității 
socialiste — singurul tip de relații 
morale în deplinul înțeles al cu- 
vintului.

Laborioasa activitate a partidu
lui de elaborare și definitivare a 
Codului este ilustrată de faptul că 
după ce la Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971 s-a relevat ne
cesitatea definirii normelor și 
criteriilor de bază ale eticii și 
echității socialiste, iar proiectul 
Codului a fost adoptat de Con
ferința Națională din iulie 1972, 
acesta a fost amplu dezbătut în 
toate organizațiile de partid, de 
masele largi ale oamenilor muncii, 
întrunind adeziunea unanimă a co
muniștilor, a întregului popor. Încă 
înaintea definitivării și adoptării 
sale, Codul a exercitat o puternică 
înriurire asupra sporirii forței de 
mobilizare și combativității între
gii activități politico-educative. A- 
par grăitor în acest sens avintul 
întrecerii socialiste pentru devan
sarea cincinalului, creșterea res
ponsabilității sociale a oamenilor 
muncii reflectată în participarea 
tot mai largă la rezolvarea trebu
rilor obștești, în atitudinea înain
tată față de muncă .și. proprietatea 
socialistă, " îh afirmarea unui mod 
înaintat de gîndire și comportare 
— în muncă, în societate și fa-
milie.

Dar acesta este numai un în-
ceput, chiar rezultatele pozitive nu
pot constitui temei de automulțu- 
mire, străină prin esența ei între
gii activități a partidului nostru. 
Prin adoptarea Codului, comu
niștii, toți oamenii muncii au do-
(Continuare în pag. a III-a)

S-au încheiat construcția ți 
recepția bazinului de acumula
re de la Tansa-Belcești, județul 
Iași, cu ajutorul căruia vor pu
tea fi protejate împotriva inun
dațiilor peste 2 000 de hectare 
situate în lunca rîului Bahlui. 
în timpul unor eventuale viituri, 
barajul va putea să rejină in 
bune condiții 17 milioane metri 
cubi de apă. Totodată, au fost 
create condiții pentru amena
jarea și extinderea irigațiilor pe 
circa 3 300 de hectare.

ÎN ZIARUL DE AZI:
MUNCA POLITICĂ IN 
SPRIJINUL ÎNDEPLI
NIRII SARCINILOR E- 
CONOMICE: CON
CRET - COMBATIV - 
MOBILIZATOR
Pe teme de circulație : 
ATENTIE LA COPII, A- 
TENȚIE LA BĂTRÎNI I 
Rubricile noastre: 
FAPTUL DIVERS; 
SPORT; DE PRETU
TINDENI

ȘEDINȚA CONSILIULUI
J 9

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
avut loc ședința Consiliului de 
Stat.

La ședință au participat ca in
vitați miniștri și alți conducători 
ai organelor centrale de stat, 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : De
cretul privind îndeplinirea de că
tre ministerele cu caracter econo
mic a funcției de organ central 
coordonator; Decretul privind paza 
bunurilor ; Decretul privind preve
nirea și stingerea incendiilor ; 
Decretul privind unele drepturi și 
obligații ale cetățenilor români 
care realizează venituri în valută ; 
Decretul privind dobînzile, comi
sioanele, taxele și tarifele bancare 
în relațiile cu unitățile socialiste,

NOI REZULTATE
IN CRONICA MUNCII

Unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale 
au îndeplinit planul anual

La 22 decembrie, trusturile și 
întreprinderile specializate ale 
Ministerului Construcțiilor In
dustriale au îndeplinit sarcinile 
planului de construcții-montaj 
pe anul 1974. în această perioa
dă au fost puse în funcțiune — 
integral sau parțial — 467 de o- 
biective și capacități de produc
ție. din care 43 înainte de ter
men. Alte zeci de capacități se 
află în probe tehnologice sau 
în curs de recepție. Potrivit cal
culelor, pină la sfirșitul anului 
vor fi realizate, suplimentar, lu
crări estimate la 150 milioane 
lei. în telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
al partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerea ministerului, rele- 
vind bunele rezultate obținute 
în 1974, exprimă hotărîrea con
structorilor și montorilor de a 
ridica, in anul viitor, pe o treap
tă superioară activitatea pe 
marile șantiere ale industriei și 
agriculturii.

Cu zece zile mai devreme
Oamenii muncii din sectorul 6 

din Capitală și-au îndeplinit cu 
zece zile mai devreme sarcinile 
de pian pe anul 1974. în felul 
acesta, pină la sfirșitul lunii de
cembrie ei vor obține o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste 200 milioane lei. în 
telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R,, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Co
mitetul de partid al sectorului 6 
din municipiul București se 
subliniază din nou. printre alte
le, hotărîrea colectivelor de 
muncă de a-și onora angajamen
tul privind înfăptuirea actualu
lui cincinal la data de 15 iu
nie 1975.

A 3-a turbină de 330 MW
Ieri după-amiază, la între

prinderea de mașini grele Bucu
rești s-a dat semnalul începerii 
probelor cu abur la cea de-a 
3-a turbină de 330 MW, unul 
dintre cele mai complexe pro
duse industriale realizate in 
tara noastră.

In industria construcțiilor 
de mașini qreJe

în acest an. în întreprinderile 
ministerului au intrat in func
țiune 3 mari unități de rul
menți, 9 întreprinderi de utilaj 
tehnologic și 10 turnătorii și 
forje, dotate cu instalații mo
derne de turnare a oțelului și 
fontei, cu puternice prese hi
draulice. multe acționate auto
mat. Datorită acestui fapt. în 
1974 s-a obținut cel mai ridicat 
ritm de creștere a producției — 
aproape 20 la sută față de rea
lizările anului precedent. Aceas
ta permite marilor întreprinderi 
ca pină la sfirșitul lunii decem
brie să realizeze, peste preve
deri, produse în valoare de a- 
proximativ 5,3 miliarde lei.

Solidaritate militantă, 
voință comună de a deschide perspective 
largi colaborării româno-mozambicane

Țara noastră a avut zilele acestea 
oaspeți de seamă de pe pămîntul A- 
fricii luptătoare : delegația Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) și a guvernului de tran
ziție din Mozambic, condusă de to
varășul Samora Machel, președin
tele FRELIMO. Poporul român a sa
lutat cu multă bucurie și căldură a- 
ceastă nouă vizită a solilor poporu
lui mozambican eroic, prima în con
dițiile nou create după victoria hotă- 
rîtoare obținută în lupta sa de elibe
rare națională și constituirea guver
nului de tranziție de la Laurenșo 
Marques. Se poate aprecia că întil- 
nirile și convorbirile pe care delega
ția mozambicană le-a avut cu dele
gația de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotăririle adoptate — sin
tetizate în Declarația solemnă comu
nă și Comunicatul comun — prezintă 
o înaltă semnificație politică : ele 
dau expresie profundei solidarități 
militante a României socialiste față 
de cauza poporului mozambican, față 
de idealurile luptei sale pentru ne- 
atîrnare, marchează o contribuție 
substanțială la punerea bazelor dez
voltării relațiilor de cooperare multi
laterală dintre cele două state, în 
perspectiva obținerii independenței 
depline a Mozambicului, act prevăzut 
a avea loc, așa cum se știe, la 25 iu
nie 1975.

Solidaritatea Internaționalistă fier
binte cu lupta popoarelor pentru 

alte persoane juridice și persoa
nele fizice ; Decretul pentru modi
ficarea art. 379 punctul 2 din Co
dul de procedură penală.

Consiliul de Stat a ratificat ur
mătoarele tratate internaționale : 
Acordul de cooperare economică și 
tehnică între Republica Socialistă 
România și Republica Islamică a 
Mauritaniei și Acordul între Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Isla
mice a Mauritaniei referitor la 
cooperarea în domeniul pescuitu
lui oceanic, semnate la București, 
la 25 iunie 1974 ; Acordul general 
de colaborare între Republica So
cialistă România și Republica 
Sierra Leone, semnat la București, 
la 23 iulie 1974 ; Convenția între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Statelor 
Unite ale Americii privind evita
rea dublei impuneri și prevenirea

La oțeldria întreprinderii „23 August" din Capitală

UN NOU PLAN. UN NOU BUGET

Cifrele au puterea 
de emofionare 
proprie poeziei

Oricît de silitor eram 
la matematică, cifre
le nu mi-au cucerit 
inima, nu mi-au dat 
bucuria de a le par
curge. Marile cifre, 
cifrele lungi le întîl- 
neam numai în astro
nomie, dar erau reci, 
total lipsite de căldu
ra vieții. Cifrele vi
tale, de pildă numă
rul șomerilor sau su
mele delapidate - din 
bugetul statului de 
cutare senator sau mi
nistru, erau ținute în 
secret.

Iată-mă azi cu plă
cere pitagoreică în 
fața cifrelor care, din
colo de valoarea lor 
intrinsecă, au un lim
baj nemaipomenit de 
frumos și convingă
tor cu privire la mun
ca, la fericirea și la 
visele poporului meu.

Am in față — apro
bate de recenta sesiu
ne a Marii Adunări 
Naționale — Legea 
planului național unic 
de dezvoltare econo- 
mico-socială a țârii și 
Bugetul de stat pe a- 
nul 1975. Prevederile 
lor îmi prilejuiesc a- 
ceste ginduri. Sint ci
fre și procente, sint 
certitudini, verigi in 
șiragul înfăptuirilor 
noastre, expresii sinte
tice ale politicii par
tidului, al cărui țel 
suprem, urmărit cu 
maxima consecven
tă, este omul. îm
plinirea aspirațiilor 
sale. Un nou plan. Un 
nou buget. Pentru a 
descifra sensurile uma
ne, profunde ale indi
cilor statistici, trebuie 
să-i privim din per

spectiva vastului pro
ces al construirii 
României noi. al dez
voltării civilizației 
noastre socialiste. Do
cumentele dezbătute 
la Congresul al XI- 
lea ne oferă această 
perspectivă istorică ; 
Programul, Directi
vele și Raportul pre
zentat de secretarul 
general alcătuiesc un 
triunghi de aur al 
gindirii comuniste ro-

Tnsemnări de
Al. ANDRIȚOiU

mânești șl totodată 
un triunghi al timpu
lui în care trecutul, 
prezentul și viitorul 
patriei sint privite cu 
dragoste și luciditate, 
cu răspundere desă- 
vîrșită pe o întinsă 
perioadă de timp.

Cifrele capătă su
flet și emoționează 
tot mai mult, in epo
peea celor treizeci de 
ani de la eliberare — 
iar pe parcursul ul
timelor două cinci
nale cuantumul, vi
goarea și frumusețea 
lor nu au echivalent. 
Este perioada in care 
s-au acumulat 80 de 
procente din zestrea 
fondurilor fixe ale 
statului, ele alcătu
ind solidul nostru te
ren de zbor spre vii
tor, rampa de lansare 
a viselor noastre în
drăznețe. Se vorbește 
astfel, în presă. tot

eliberare națională și socială, pen
tru lichidarea colonialismului și 
neocolonialismului, pentru dezvol
tare de sine stătătoare și afir
marea demnității naționale s-a în
scris și se înscrie ca una din o- 
rientările fundamentale ale întregii 
activități internaționale a partidului 
și statului nostru, poporul român, 
care a cunoscut el însuși vitregiile a- 
supririi străine, manifestindu-și per
manent, prin fapte, această solidari
tate. In acest spirit, România socia
listă a acordat, incă de la început, 
Frontului de Eliberare din Mozambic, 
ca și mișcărilor populare din alte te
ritorii africane aflate sub domi
nația colonialismului, un sprijin 
susținut, ne cele mai diferite planuri — 
politic, diplomatic, material, inclusiv 
militar, ca și în ceea ce privește pre
gătirea cadrelor. Se cuvine a fi evo
cată in acest context însemnătatea 
deosebită a întilnirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, atit la București, 
cit și pe pămintul african, cu condu
cătorii FRELIMO. aceste întîlniri, 
documentele semnate — primele acte 
oficiale internaționale încheiate de 
către reprezentanții legitimi ai po
porului mozambican — constituind 
ilustrări din cele mai elocvente ale 
sprijinului consecvent al României 
socialiste.

Cu atît mai mare a fost satisfacția 
poporului nostru de a-i putea intim- 
pina pe conducătorii mozambicani a- 
cum, cînd s-a făcut pasul hotăritor

decembrie 1973 ; Convenția între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Franceze privind evitarea dublei 
impuneri pe venit și avere, sem
nată la București, la 27 septembrie 
1974 ; Convenția vamală relativă 
la conteinere. încheiată la Gene
va, la 2 decembrie 1972 ; Conven
ția referitoare la Regulamentul in
ternațional din 1972, pentru preve
nirea abordajelor pe mare. înche
iată la Londra, la 20 octombrie 
1972.

Decretele menționate au fost, în 
prealabil, avizate favorabil de co
misiile permanente de resort ale 
Marii Adunări Naționale și de 
Consiliul Legislativ.

în continuare au fost rezolvate 
unele probleme ale activității cu
rente.

mai mult despre o 
poezie a cifrelor și, 
de fapt, despre o fi
lozofie a lor. Căci in 
articulațiile ei comu
niste, cifra poate des
fășura mari prive
liști, adevărate pano- 
ramări superbe : cele 
130—140 de miliarde 
de kWh ale anului 
1990 ne dau numai- 
decit viziunea mari
lor triumfuri"'ale lu
minii, un imn al ei 
— pe cînd cele 20 
milioane tone de ce
reale sau cele un mi
lion și jumătate de 
hectare irigate sint un 
tablou viu și semeț al 
belșugului. Lumină ne- 
paradisiacă, belșug 
neidilic — cifrele de 
mai sus, în dialectica 
lor intimă, tălmăcesc 
mult mai mult decit 
imaginile declanșate 
spontan, ele duc spre 
conștiința socialistă a 
celor ce le vor îm
plini. vorbind despre 
patriotismul și par
tinitatea lor. despre 
nețărmurita lor dra
goste de muncă. Poe
zia, căldura ce izvo
răsc din cifrele reali
tăților noastre de azi 
și de miine vin din 
căldura inimii și min
ții omenești.

Pentru acești oa
meni și prin munca 
lor, în viitorii cinci
sprezece ani vor fi in
vestite 3 000 miliarde 
lei — sumă pe care 
sufletul mă-ndeamnă 
s-o notez, ca la școală, 
în toată lungimea ei,
(Continuare 
în pag. a III-a)

spre cucerirea deplinei independențe. 
In timpul convorbirilor de la Bucu
rești a fost reafirmată hotărîrea 
României de a continua să acorde, cu 
aceeași consecvență, sprijin deplin 
Frontului de Eliberare din Mozambic, 
poporului mozambican, în vederea 
desăvirșirii procesului de eliberare 
națională și socială, edificării Mo
zambicului ca stat liber și indepen
dent. Dînd glas sentimentelor între
gului nostru popor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu declara : „Dorim ca, în 
noile condiții, colaborarea noastră să 
îmbrace forme noi, să contribuie Ia 
dezvoltarea cconomico-socială inde
pendentă a fiecărei țări și, totodată, 
să se înscrie în lupta generală împo
triva dominației imperialiste, colonia
liste și neacolonialistc, in lupta po
poarelor pentru lichidarea deplină a 
oricărei asupriri naționale și sociale". 
Conducătorii mișcării de eliberare din 
Mozambic au dat o înaltă apreciere 
ajutorului frățesc acordat de poporul 
român. în discursul rostit in fața Ma
rii Adunări Naționale, tovarășul 
Samora Machel sublinia : „Partidul 
Comunist Român, guvernul și poporul 
român s-r.u aflat în avangarda spriji
nului politic, moral, diplomatic șl 
material acordat luptei noastre. Fă- 
cînd sacrificii în sprijinul luptei 
noastre, România a dat o înaltă lec
ție de internaționalism".
(Continuare în pag. a IV-a)
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Munca politică în .sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor economice:

LA I.F.E.T.-SUCEAVA

CONCRET-COMBAI
în aceste zile de muncă intensă, activitatea politică de masă aduce 

o contribuție substanțială la soluționarea problemelor imediate pe care 
le ridică traducerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al Xl-lea 
al partidului. Cum acționează organizațiile de partid prin mijloacele 
muncii politice de masă pentru a mobiliza întreaga energie și capacitate 
creatoare a oamenilor muncii în vederea încheierii cu bune rezultate 
a actualului an economic și pregătirii producției din 1975 — premise 
ale realizării cincinalului înainte de termen ? Iată subiectul convorbirii 
pe care am avut-o cu tovarășa Elena GEORGESCU, secretar al 
Comitetului județean Brașov al P.C.R.

— Se poate spune că pentru un șir 
de organizații de partid din județ 
activitatea politico-educativă desfă
șurată în zilele Congresului și în pe
rioada care a urmat a însemnat o 
adevărată scoală a folosirii opera
tive a tuturor formelor și mijloace
lor ei în sprijinul bunului mers al 
producției, fiind combătute tendin
țele de inerție, practica de a aștepta 
impulsuri de la alții în loc de a ac
ționa cu spirit de inițiativă și de
plină responsabilitate comunistă. 
Apelînd, de pildă, la mijloace mai 
simple ale agitației vizuale, cum ar 
fi confecționarea unor panouri fără 
pretenții artistice, pe care s-au 
Înscris chemări, sarcini la zi, asigu- 
rînd apariția unor ediții speciale ale 
gazetelor de perete, convorbiri ope
rative ale agitatorilor etc., s-a acțio
nat concentric in sprijinul îndeplini
rii angajamentelor asumate. S-a sti
mulat astfel, prin întreținerea unei 
atmosfere de muncă intensă, de dis
ciplină și responsabilitate muncito
rească, efortul general pentru înde
plinirea integrală a planului și a an
gajamentelor pe 1974 și asigurarea 
condițiilor necesare realizării ritmice 
a planului pe anul viitor încă din 
primele zile.

— După cum' ara fost informați, 
comitetul județean de partid a sta
bilit un program concret de măsuri 
pentru perfecționarea activității po
litice de masă. V-am ruga să vă 
referiți în mod deosebit la ceea ce 
se întreprinde în continuare pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice.

— în perioada de după Congres, 
organizațiile de partid și-au defini
tivat „din mers“ planurile de acți-' 
une, străduindu-se să asigure activi
tății politice de masă un caracter 
concret și diferențiat. Sint în atenție, 
deopotrivă, rămînerile în urmă în rea. 
lizarea unor indicatori de plan — de 
pildă, la întreprinderea de autoca
mioane sau la întreprinderea de pos

tav Prejmer ; lipsa de operativitate In 
asimilarea și modernizarea produse
lor — în unele întreprinderi con
structoare de mașini și unități de 
cercetare din județ ; neajunsurile in 
domeniul calității — cum a fost ca
zul la „Electroprecizia" sau la între
prinderea „6 Martie" Zărnești ; 
folosirea încă nu îndeajuns de efi
cientă a mijloacelor materiale și bă
nești, spiritul de îngăduință față de 
abaterile de la ordine și disciplină.

Una din pîrghiile principale folo
site de organizațiile de partid din 
județ in desfășurarea muncii politi
ce o constituie marele detașament 
al celor peste 25 000 de agitatori. 
Ținind seama de potențialul impor
tant pe care el il reprezintă, de for
ța de inriurire a muncii de la om la 
om, agitatorii țin mereu în atenție 
sarcinile pe care colectivul — mai 
mare sau mai mic — din care fac 
parte le are de realizat. Prin susți
nerea unui „dialog fără protocol", 
continuu, munca politică de masă a- 
duce, implicit, o contribuție la mu
tarea centrului de greutate al activi
tății organizațiilor de partid printre 
oameni. Pentru cît mai buna pregă
tire a agitatorilor, se asigură in
struirea lor permanentă, ținerea lor 
la curent cu sarcinile imediate și de 
perspectivă ale colectivelor în care 
acționează. în marile întreprinderi 
s-au realizat, în sprijinul muncii lor, 
documentare sau „carnete ale agita
torului". Ne preocupă in mod deose
bit să asigurăm participarea la a- 
ceastă activitate a tuturor secretarilor 
organizațiilor, a membrilor birourilor 
și comitetelor de partid, a cadrelor 
cu munci de răspundere tehnico-ad- 
ministrativă, pentru a determina ca 
munca de Ia om Ia om să dobîndeas- 
că mai multă greutate, mai multă 
forță de convingere.

Un rol important revine agitației 
vizuale. Concretizînd, arătăm, de 
pildă, că în secția montaj general a

1N CONFRUNTARE 
CU SPECTATORII
De curînd a avut loc 

în orașul Slobozia, din 
inițiativa comitetului 
județean de partid, in- 
t'ilnirea dintre un grup 
de creatori și inter" 
preți ai filmului „Ta
tăl risipitor" și un 
mare număr de acti
viști, membri ai birou
rilor organizațiilor de 
bază din județul Ia
lomița.

Dialogul cu publicul 
a oferit regizorului 
Adrian Petringenaru 
prilejul de a verifica 
în ce măsură intențiile 
sale ideologice și ar
tistice au fost sesizate 
și receptate de către 
marea masă de spec
tatori. în același timp, 
această „confruntare" 
a arătat cît de ușor se 
atașează publicul de 
spectacolul care dez
bate probleme ce îl 
interesează direct, în 
care sînt evocate e- 
venimente care au In
fluențat nemijlocit în
săși existența lui. în 
general vorbind, pen
tru artistul angajat a- 
ceastă adeziune a pu
blicului față de opera 
sa este un deziderat 
suprem, pledoaria sa 
artistică urmărind să 
cucerească, să convin
gă, să mobilizeze. Ci
nematografia noastră, 
cu precădere în ultimii 
ani, s-a orientat spre 
acest gen de filme- 
dezbatere, conturînd 
portrete de eroi cu o 
înaltă conștiință ci
vică, adevărate exem
ple morale pentru 
spectator. Spectatorul 
participant la un eve

niment social confrun
tă realitatea filmului 
cu realitatea pe care 
a cunoscut-o nemijlo
cit. „Am fost partici
pant, in ’46, la un tren 
al foamei, ca acela din 
film — a mărturisit, 
în cadrul întilnirii. 
Ștefan Mihai. Eram 
în el. Ni s-a spus că 
la Ploiești o echipă 
fulger o să ne confiș- 
te sacii. Și așa a fost. 
Ne-au luat adrașa, 
ne-au promis că o să 
ni-i trimită acasă, dar 
nici pină azi nu i-am 
primit".

Pentru tînărul con
structor Bujor Ma
rin, evenimentele fil
mului au fost „istorie 
pură", in sensul că aii 
ajuns la el prin inter
mediul lecturii sau al 
relatărilor celor care 
le-au trăit. „Sint fiu 
de țăran și văzînd fil
mul am avut impresia 
că trăiesc povestirile 
părinților și bunicilor 
mei. Cred că toți ti
nerii de virsta mea ar 
trebui să cunoască și 
ei viața pe care o du
ceau țăranii în acel 
timp — și la aceasta 
cinematografia noastră 
poate contribui sub
stanțial".

Pentru Ilinca Ion 
filmul a fost un prilej 
de a medita la viața 
de astăzi a țăranilor, 
la felul în care ei tre
buie să prețuiască 
ceea ce părinții lor 
au cucerit prin luptă 
„Aș propune ca in 
toate satele să se facă 
la sfirșitul filmului 
astfel de discuții cu

spectatorii. Se vor 
clarifica multe pentru 
tineret. Va fi un în
demn de a prețui și de 
a îngriji și folosi cit 
mai bine fondul fun
ciar pe care acum il 
avem, este al nostru". 
Vasile Ion a retrăit 
bucuria tatălui său 
care „a întins pri
mul lanț pe moșia lui 
Catargiu", iar Vasile 
Ștefan și-a reamintit 
că „și la noi boierii 
au folosit orice mij
loace pentru a-și sal
va moșiile".

Asemenea întîlnirl 
dintre creatori și pu
blic sporesc puterea 
de influențare a artei, 
discuțiile punctind i- 
deile majore, relevînd 
aspecte care unora 
dintre spectatori pot 
să le scape, subliniind 
valoarea artistică a o- 
perei. Este îmbucură
tor faptul că aseme
nea spectacole-dezba- 
tere au loc din ce în 
ce mai frecvent și, 
lăudind inițiativa Co
mitetului județean dc 
partid Ialomița, ne 
exprimăm convinge
rea că ele vor avea 
loc și în alte locuri — 
mai ales acum, cind 
se desfășoară „Festi
valul filmului la sate".

Discuțiile prilejuite 
de filmul „Tatăl ri
sipitor" au fost. de 
fapt, o meditație a- 
supra rostului și me
nirii artei în societa
tea socialistă, pledind 
pentru un film pu
ternic ancorat in re
alitățile noastre noi.

T. P.

întreprinderii de autocamioane, care 
are de recuperat restanțe, se pot citi 
lozinci cu următorul conținut : „în 
luna decembrie avem de montat 
2 800 autocamioane pentru a ne pu
tea realiza planul. Să ne mobilizăm 
întreaga energie pentru îndeplinirea 
acestei sarcini", iar la turnătoria de 
fontă a întreprinderii de tractoare 
— „Congresul ne-a trasat sarcina să 
ajungem in viitorul cincinal la o 
producție de 54 mii de tractoare. în
treprinderea are condiții ca incă din 
anul ce vine să realizeze 50 mii de 
tractoare. Să ne mobilizăm forțele 
pentru a asigura piesele cerute de a- 
ceastă producție". Iată, spicuite, doar 
două din numeroasele exemple care 
demonstrează cit de nemijlocită poa
te fi forța de mobilizare a agitației 
vizuale. Din păcate, în pofida tu
turor succeselor în acest dome
niu sîntem nevoiți să insistăm în 
continuare pentru mai multă promp
titudine în evidențierea, și pe a- 
ceastă cale, a faptelor deosebite de 
muncă, ca și a neajunsurilor, a ră- 
minerilor în urmă. în acest scop, 
trebuie lichidate tendințele de festi- 
vism, încetineala justificată uneori 
prin confundarea agitației vizuale 
cu o pavoazare care să „reziste".

Gazetele de perete se dovedesc a 
fi și ele instrumente eficiente ale 
muncii politice. Marea majoritate a 
articolelor publicate în această pe
rioadă, numeroasele ediții speciale 
apărute sînt o pledoarie concretă 
împotriva articolelor lungi și lipsite 
de conținut, lăudăroase sau lipsite de 
combativitate care apar uneori, a ge
neralităților „bune" pentru orice ga
zetă. îndrumăm organizațiile de par
tid ca. încă din primele zile ale anu
lui 1975, toate gazetele de perete — 
alături de celelalte mijloace ale agi
tației vizuale — să se integreze ac
tiv. fără vreo altă indicație. în munca 
politică pentru îndeplinirea noilor 
obiective.

Cele 25 de stații de radioficare și 
radioamplificare din județ transmit, 
ia rîndul lor, cu regularitate, emi
siuni speciale consacrate populari
zării sarcinilor reieșite din docu
mentele ' Congresului, modului în 
care colectivele de muncă luptă 
pentru înfăptuirea lor. O activitate 
susținută trebuie să se desfășoare și 
în cadrul celor 164 de brigăzi artis
tice de agitație de la orașe și al ce
lor 125 din comune pentru reînnoi
rea și axarea repertoriilor pe obiec
tivele stabilite de Congres.

— Iată, așadar, conturîndu-se o 
activitate bogată...

— ...a cărei eficiență va spori cu 
atît mai mult cu cît ne vom intensi
fica preocupările pe linia creșterii 
operativității și combativității mun
cii politico-educative. Deoarece a- 
vem incă organizații de partid care 
așteaptă adesea tot felul de preci
zări și impulsuri pentru a porni la 
treabă ori pentru a declanșa acțiuni 
ce se impun de la sine, important 
este ca, pe lingă varietatea, acțiuni
lor întreprinse, să se asigure și un 
bogat conținut de idei. De aceea, 
comitetul județean de partid acordă 
o deosebită atenție perfecționării ac
tivității pe acest tărim. Activiști ai 
comitetelor județean și municipal de 
partid își desfășoară munca, pentru 
o perioadă mai îndelungată, in cite 
o organizație de partid, sprijinind 
organizarea muncii politico-educa
tive. Totodată, colective comple
xe, formate din activiști de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, cadre didactice, aduc o 
contribuție concretă la ridicarea pe 
o treaptă superioară a muncii politi- 
co-ideologice și cultural-educative.

Vom milita cu perseverență pentru 
creșterea eficienței întregului an
samblu de forme și mijloace ale 
muncii politice de masă, pentru a 
asigura desfășurarea unei activi
tăți cit mai bogate în slujba înde
plinirii la un nivel mereu mai înalt 
a obiectivelor stabilite de Congres.

Convorbire realizata de 
Maria BABOIAN
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Cit o pădure 
de 100 de hectare

Pentru valorificarea deplină 
ți la un nivel superior a me
sei lemnoase, forestierii suce
veni au obținut în acest an re
zultate importante, atrăgind 
suplimentar in producția indus
trială mari cantități de lemn. 
Pină acum, potrivit estimărilor 
specialiștilor, prin găsirea unor 
noi soluții care să asigure lăr
girea bazei de materie primă 
necesară în producția de semi- 
celuloză și stratificate, numai la 
I.F.E.T. Suceava a fost realiza
tă o economie de masă lem
noasă echivalînd cu volumul 
lemnos existent pe o suprafață 
de 100 hectare pădure. Pe ce 
căi concrete s-a ajuns la aceas
tă valoroasă realizare am aflat 
în urma discuției avute cu e- 
conomistul Vasile Sava, direc
torul întreprinderii :

— în primul rînd — ne-a 
spus interlocutorul — prin va
lorificarea pentru prima oară în 
județ a unei cantități de i 000 
mc masă lemnoasă rezultată 
din operațiunile de lărgire a ar- 
boretelor și destinată producției 
de celuloză. De menționat că 
pină în acest an materialul 
lemnos provenit din curățirile 
efectuate de ocoalele silvice a 
fost valorificat doar ca araci și 
ca lemn de foc. în al doilea 
rînd, este vorba de valorifica
rea lemnului de mici dimen
siuni rezultat din exploatările 
forestiere (crăci, așchii, zoburi, 
rupturi). Prin aplicarea unor 
noi tehnologii, la un volum de 
700 000 mc masă lemnoasă a fost 
realizată o economie de 3 500 
mc lemn, pe seama reducerii 
pierderilor de exploatare. Tot
odată, s-au valorificat 22 000 m c 
de crăci, destinate producției de 
plăci fibrolemnoase și aglome
rate din lemn.

Importante creșteri ale efici
enței economice se înregistrează 
și în unitățile de prelucrare a 
lemnului. Prin folosirea tehno
logiei de debitare a buștenilor, 
în cadrul fabricilor de cherestea 
Vama și Dorna Foresta din Va
tra Dornei, la un volum de a- 
proape 300 000 mc s-au econo
misit 15 0000 mc lemn.

Totodată, s-a pus in valoare 
în scopuri industriale un volum 
sporit de deșeuri rezultate din 
procesul de fabricare 
restelei : peste 98 
din deșeurile de rășinoase și 
peste 72 la sută din deșeurile 
de foioase. Acești indici ridi
cați reprezintă, între altele, re
zultatul tocării unor importante 
cantități de deșeuri și livrării 
materiei prime rezultate fabri
cii

a 
la

Noi tipuri da mobilier pentru tineret
SIBIU (Corespondentul „Scîn- 
lii", Nicolae Brujan). In ca

drul pregătirilor pentru pro" 
ducția anului viitor. întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
(I.P.L.) din Sibiu a realizat de 
curînd noi tipuri de mobilier 
care, prin caracteristicile lor 
constructive, funcționale și ca
litative, prin 
contractate în 
Un remarcabil 
stituie camera 
da" — mobilier 
exclusivitate din esență de mo-

au fost 
cantități.
îl con-

finisaj, 
mari 
succes 
de tineret „Lin-

executat în

(Urmare din pag. I)
total de mărfuri transportat pe calea 
ferată, față de 14,2 la sută în 1972. 
Totodată, măsurile de perfecționare 
a rețelei de baze și depozite, care 
se aplică din anul 1973, au asigurat 
premisele necesare treceri’ la adîn- 
cirea raionării, respectiv a terito- 
rializării aprovizionării. în prezent, 
prin acest sistem, care practic a asi
gurat apropierea surselor de aprovi
zionare de locul de consum, se des
fac aproape 60 la sută din produsele 
de uz general ce se transportă in 
cantități nevagonabile, urmind ca in 
etapa următoare aceste produse să 
se livreze integral unităților econo
mice prin bazele teritoriale. Cu toate 
acestea, cheltuielile de circulație se 
mențin încă ridicate, ajungind în 
uneia ramuri pină la 8—10 la sută

Camera de tineret .,Linda" 
foarte convenabilă ca preț

lid. 
este 
și se compune dintr-o bibliotecă 
cu trei corpuri interschimbabile, 
un birou și un scaun. Dintre 
noutățile pregătite de întreprin
dere pentru 1975 atrage atenția, 
de asemenea, camera de tine
ret „Nevada", a cărei principală 
caracteristică o constituie ele
mentele (de susținere și de de
corație) strunjite. De subliniat 
că noile garnituri, printre care 
cele pentru tineret, au fost con
tractate in mare număr și la ex
port.

1

(

*

din costurile de producție, iar efec
tuarea de transporturi pe distanțe 
lungi necesită un volum important 
de mijloace de transport, consumuri 
neraționale de combustibili și carbu
ranți ș.a. în ce ne privește, ne pro
punem să pornim dc la analiza cri
tică a situației existente, antrenînd 
in această acțiune întreprinderile, 
centralele, ministerele, precum și 
organele locale.

Totodată, se va acorda o atenție 
sporită elaborării balanțelor materia
le și în profil teritorial, pentru a se 
putea dirija acest proces de optimi
zare și dezvolta in mod corespunză
tor în teritoriu capacitățile de pro
ducție, în corelare cu nevoile de con
sum pe zone. Ne propunem ca, pe 
baza programului pe care l-am e- 
laborat, să trecem incă din trimes
trul I 1975 la extinderea nomenclato

ÎAțefl|ie la copii, 
atenție la țătlini!

[FAPTUL; 

]DIVERS] 
în ultima 
clipă

I Plecase de mai multe ori cu

I trenul de 15,40 în direcția Titu- l 
Pietroșița. Zilele trecute insă, g 
B. G. din Doicești, elevă la un |

I liceu din Tîrgoviște, a ajuns la > 
gară mai tirziu ca-n alte dăți. I 
Trenul pornise. A reușit to- I 
tuși să se prindă cu o mină •

Ide clanța ușii unui vagon, dar... I 
„Dar din clipa aceea, pină mi-am I 
revenit, intr-un tirziu, nu mai | 
Iștiu nimic. Mi s-a spus că, vă- . 
zindu-mă căzind, doi călători au ] 
sărit și. într-o fracțiune de se- j 
cundă, m-au smuls dintre bor-

Idura peronului și roata vagonu- I 
lui. Imprudența mea mă putea | 
costa viața. Cei doi necunoscuți I 
Im-au salvat însă și aș vrea să ■ 
știe că le mulțumesc din toată g 
inima și n-am să uit fapta lor | 
cit voi trăi". Dar nici impru-

I dența...

Bolnavi
I închipuiți I

— E bolnav grav ? — întreba I 
medicul.

— Vai de el, sărăcuțul — îl 
I căina asistenta medicală Marga- I 
I reta Moși de la Spitalul nr. 1 1 
I din Baia Mare. Nici în trei luni 1 
Inu se reface. ■

Și tot așa. printre certificate I 
medicale adevărate, asistenta ] 

IM.M. strecura și pe cele întoc
mite fictiv, „căinînd" amarnic I 
tot felul de bolnavi închipuiți. ! 
Pentru fiecare certificat M.M. ■ 

I încasa sume direct proporționa- j
le cu durata acestora. Toată po" I 
vestea n-a durat însă prea J 

Imult. în urma unui proces pu- .
blic, M.M. a fost condamnată la I 
un an și șase luni închisoare, I 
iar „pacienții" s-au ales fiecare * 

Icu cite o condamnare pe dife- I 
rite termene și cu obligația de I 
a restitui sumele încasate pe 1 

I nedrept. Un leac care le-a venit ■ 
de hac.

I Micii meșteri « 
■ mari 
| din clasa I
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che- 
sută

Aproape zilnic, presa centrală și 
locală consemnează — la diferitele 
rubrici informative și de fapt divers
— unul sau altul dintre accidentele 
rutiere în care victime sînt îndeosebi 
pietonii. Numai aparent poate fi 
vorba de un fapt divers. Frecvența 
și gravitatea acestor evenimente de 
circulație, implicațiile lor sociale ne 
determină astăzi să trecem dincola 
de faptele consemnate altădată pa 
scurt.

La Direcția circulației din Inspec
toratul general al miliției am răsfoit 
ultimele buletine ale evenimentelor 
rutiere. Am luat Ia întîmplare o zi 
din luna decembrie. Bilanțul : 12 ac
cidente grave, sol
date cu 4 pier
deri de vieți și 
11 răniri. Virsta 
victimelor : pa
tru — sub 14 ani; 
cinci — peste
55 ani. Cauze ? Multiple 1 Iată 
și cîteva cazuri concrete. Șoferul 
Badea Constantin, de pe un autoca
mion al Bazei de aprovizionare și 
desfacere a sectorului 1 din Bucu
rești, a ieșit din garaj cu sistemul 
de frînare defect și a rănit patru 
persoane. Elevul Puți Laszlo, din 
Biharia, a sărit brusc în fața unui 
microbuz, care n-a mai putut frîna, 
și a fost grav accidentat. în comuna 
Berezeni — Vaslui, elevul Darie 
Viorel, care circula pe partea stingă 
a carosabilului, a fost accidentat 
mortal de un autoturism ce făcea o 
depășire neregulamentară. Să ne 
oprim aici și să apelăm puțin la sta
tisticile miliției.

Nu este lipsit de interes să ară
tăm — ne spune locotenent-colonelul 
Constantin Grădinaru — că in peste 
58 La sută din cazuri vinovati sînt 
șoferii, dar că în totalul victimelor 
ei au o pondere doar de circa 16 la 
sută. Pietonii poartă vina pentru 
36 la sută din totalul accidentelor (in 
Capitală, chiar 50 la sută), dar au o 
pondere de peste 56 la sută în ca
tegoria acelora care își pierd viața. 
Constatarea se impune de la sine : 
din confruntarea dintre omul de la 
volan — protejat de cuirasa auto
mobilului — și pieton, acesta din 
urmă este cel mai expus pericolului.

Deosebite semnificații și învăță
minte ne oferă înseși datele privind 
categoriile de vîrstă ale pietonilor 
accidentați. în condițiile creșterii 
anuale a parcului auto cu circa 8 la 
sută, ale intensificării corespunză
toare a traficului, dar și ale scăde
rii numărului general de accidente 
grave și foarte grave în ultimii ani
— înregistrăm, fapt extrem de regre
tabil și trist, o creștere accentuată a 
accidentelor în care victime sînt cei 
mai tineri și cei mai vîrstnici cetă
țeni. Astfel, cei pînă la 14 ani dețin 
o pondere de peste 34 la sută din to
talul pietonilor care și-au pierdut 
viata în accidente rutiere, iar cei

Pe teme de circulație

de peste 55 de ani — 39 la sută. 
Toate celelalte categorii de vîrstă 
luate la un loc (cetățenii între 14 și 
55 ani. adică mult mai mult decît ju
mătate din populația țării) au o pon
dere de 27 la sută. în privința acci- 
dentaților scăpați cu viață — dar 
răniți — situația este aproximativ 
aceeași.

Nu s-au luat, și nu se iau, măsuri 
de prevenire a accidentelor și de 
educare a celor care circulă pe dru
murile publice ? Ba da 1 Organele 
miliției, școlile, organizațiile de pio
nieri și cele de tineret întreprind, în 
acest sens, o serie de acțiuni. Dar și 
numărul, și — mai cu seamă — efi

cienta acestor ac
țiuni nu sînt încă 
cele dorite. Este 
cazul să spunem, 
spre exemplu, că 
— deși hotărîrea 
Ministerului E- 

ducației și învățămîntului cu pri
vire la predarea lecțiilor de cir
culație în școli datează de mai 
bine de cinci ani — incă nu s-a asi
gurat o predare corespunzătoare a tu
turor lecțiilor de circulație rutieră 
în întreaga rețea de licee și școli ; 
nu s-a asigurat nici îndrumarea sis
tematică de specialitate a cadrelor 
didactice asupra modului în care să 
realizeze activitățile de educație ru
tieră. Sînt cu totul deficitare acțiu
nile de educație rutieră a preșcolari
lor (abia zilele acestea a apărut pri
ma culegere de povestiri, scenete, 
poezii, jocuri pe teme de circulație 
— altfel excelentă, dar singura !) 
Așa se face că, an de an, se menține 
decalajul intre ritmul dezvoltării și 
intensificării circulației și ritmul de 
adaptare a pietonilor (in special ti
neri și vîrstnici) la noile condiții.

Ce-i de făcut ? Din consultările 
noastre cu specialiștii a reieșit că, 
în principal, trebuie acționat pe 
două căi. în primul rînd, să desfășu
răm o susținută activitate educativă 
prin variate forme, cu conținut bo
gat, instructiv, pentru cunoașterea și 
respectarea conștientă a legilor de 
deplasare a pietonului în condițiile 
traficului modern. Evident, în aceas
tă privință este necesară o activitate 
mult mai complexă și mai hctărîtâ 
a cadrelor didactice, a activiștilor 
U.T.C. și de pionieri, a lucrătorilor 
de miliție.

în același timp, trebuie sporită 
atenția șoferilor cînd circulă prin 
localități. în tot timpul anului, dar 
mai cu seamă acum, în iarnă — 
cînd ziua este mai mică, iar ceața și 
lunecușul sint persistente, și cu deo
sebire în vacanta elevilor, cind circu
lația acestora are un caracter neor
ganizat, cu ore șl direcții de depla
sare neobișnuite. Sînt probleme care 
pot și trebuie să fie soluționate. Este 
de datoria noastră, a tuturor 1

AI. PLAIEȘU

de PA.L din Fălticeni.
Gheorcjhe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

I

O inițiativă a învățătorului 
Constantin Dobre din comuna 
Ștefănești-Vilcea a trezit un 
mare interes printre ceilalți 
dascăli din împrejurimi. Pe 
baza unor proiecte personale, 
C.D. a confecționat o serie de 
panouri cu comandă electrică, 
alimentarea cu energie făcindu- 
se de la o baterie de 4,5 volți. 
Originalul material didactic cu
prinde, practic, cunoștințele pe 
care trebuie să le asimileze e- 
levii din clasele I—III. Pentru 
construirea altor „tablouri cu 
comandă-program", învățătorul 
Dobre a reușit să-i antreneze 
la cercul electroniștilor — mai 
ales acum, in timpul vacanței 
— și pe „micii meșteri mari" 
din clasa I.

Un exemplu din multe
...205 488 300 lei. Ce reprezintă a- 

ceastă cifră ? Să dăm cuvintul tova
rășului Pasca ZiMERAN, prim- 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Arad. „Reprezintă valoarea obiecti
velor executate prin muncă patrioti
că. pe care cetățenii județului nostru 
le-au ridicat, in orele lor libere, pen
tru înfrumusețarea și gospodărirea lo
calităților in care trăiesc și muncesc. 
Reprezintă — dacă mă pot exprima 
așa — participarea locuitorilor la au- 
todotarea comunelor și orașelor noas
tre. Această zestre social-edilitară 
vine să se adauge celorlalte înfăp
tuiri pentru om, finanțate de stat : 
peste 1 500 de apartamente construite 
din fondurile statului și cu credite 
acordate populației ; circa 500 de 
locuri in cămine pentru nefamiliști ; 
480 de locuri in creșe și grădinițe ; 
peste 40 de săli de clasă etc. Am pu
tea insera și alte cifre exprimînd 
realizări asemănătoare. Ele ar pune 
în evidentă rezultatele investițiilor 
destinate pentru întreținerea fondului 
locativ, alimentarea cu apă a orașe
lor și comunelor, dezvoltarea trans
portului în comun și a asistentei sa
nitare — practic pentru toate sectoa. 
rele care alcătuiesc ceea ce numim 
curent standardul nostru de viață".

Revenind la cei 205 488 300 lei a- 
mintiți la începutul acestor rinduri. 
am aflat care este expresia lor pe 
planul faptelor gospodărești înfăp
tuite de arădeni pentru ei înșiși : au 
construit 620 657 m p străzi și tro
tuare ; au reparat peste 17 880 000 m p

străzi și trotuare ; au construit și re
parat circa 950 km drumuri ; au efec
tuat lucrări de îndiguiri pe 98,8 km ; 
au amenajat peste 20 baze sportive, 
zone de agrement și locuri de joacă 
pentru copii ; au plantat peste 422 000 
de pomi fructiferi și arbori ornamen
tali. Și toate acestea, intr-un singur 
an I

Dar despre aijul. 1974, atit de bogat

Investițiile pentru Îmbunătățirea con
dițiilor de locuit vor cunoaște un 
ritm superior. în 1975 se vor con
strui in județul Arad peste 2 350 
de apartamente fizice — ceea ce 
reprezintă peste 30 la sută din 
realizările primilor patru ani ai 
cincinalului ; se vor da în fo
losință 2100 locuri în cămine pentru 
nefamiliști, iar prin capacitatea ere-In județul Arad: PENTRU OM ȘI NEVOILE SALE

în realizări sociale și aici, ca pretu
tindeni în tară, se va vorbi — în 
curînd — la timpul trecut. Așa că am 
solicitat interlocutorului nostru să ne 
aducă mai devreme sub lumină ima
ginea anului 1975 — mai exact cu ce 
va contribui noul an la ridicarea ni
velului de trai al cetățenilor din ju
deț. Pentru satisfacerea în condiții 
mai bune a cerințelor sociale ale lo
cuitorilor — ne spune in continuare 
tovarășul Pascu Zimbran — de la bu
getul Consiliului popular al județului 
Arad se vor investi în 1975 cu 60 
milioane lei mai mult decît în anul 
ce expiră. O secțiune, fie și sumară, 
asupra structurii investițiilor desti
nate acestui scop arată că ele vizează, 
cu precădere, principalii indicatori ai 
standardului de viață. Așa, de pildă,

șelor și grădinițelor ce se vor con
strui in 1975 se va ajunge la satisfa
cerea în proporție de 80 la sută a 
tuturor cerințelor pentru această ca
tegorie de solicitări.

Investițiile pentru sănătate și învă- 
tămint se înscriu și ele, de asemenea, 
în parametri superiori. în munici
piul Arad va începe construcția unui 
spital general cu 700 paturi, cuplat cu 
policlinică si a unei creșe. iar in ora
șele Ineu și Chișineu. cite unei creșe 
cu 100 de locuri fiecare. Alte cheltu
ieli sociale se vor materializa in 61 
săli noi de clasă. 200 locuri în casele 
de copii. 2 680 locuri în cantinele șco
lare și 2 216 in cămine. Fonduri în
semnate vor fi alocate de la buget și 
pentru dezvoltarea bazei materiale a 
comerțului. De pildă, în municipiul

pitele».,.
Arad va începe In anul viitor con
strucția unui mare magazin univer
sal. iar în orașele Nădlac și Curtici 
vor fi date in folosință complexe co
merciale și de servire a populației. în 
întregul județ vor fi puse la dispozi
ția populației, in 1975, peste 10 000 
m p suprafață utilă de spații comer
ciale — ceea ce echivalează cu tot 
ce s-a construit in acest domeniu în 
ultimii 7—8 ani !

Un alt capitol al investițiilor des
tinate îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale oamenilor vizează satisfa
cerea mai bună a cerințelor 
privind gospodărirea comunală. în 
municipiul Arad, de pildă, vor în
cepe ample lucrări de alimentare cu 
apă și canalizai'® — superioare, ca 
volum, cu 40 la sută primilor 4 ani 
ai cincinalului ; creșteri mari cunosc 
și fondurile destinate unor lucrări e- 
dilitare asemănătoare în orașele Sebiș 
și Nădlac. Arătînd că numărul mij
loacelor de transport va crește cu 
20 de vagoane de tramvai silențioase, 
de mare capacitate și viteză, precum 
și cu 30 de autobuze — anunțăm 
astfel o altă veste bună pentru 
locuitorii acestui județ.

...Așadar, pentru om și nevoile lui, 
anul i975 va însemna și în acest 
județ noi pași înainte, noi realizări 
— cărora arădenii, cu binecunoscutul 
lor spirit gospodăresc, le vor adăuga 
desigur multe altele, cu eforturi pro
prii, in cadrul întrecerii patriotice.

Constantin PRIESCU 
Constantin SIMiON

rului materialelor și produselor ce se 
vor transporta și aproviziona opti
mizat.

După cum se știe. Ministerului A-

ci în funcție de producția fizică ce 
urmează a se realiza. în acest fel se 
va instaura, începînd chiar cu pri
mul trimestru al anului 1975, un con-

provlzionării îi revin o serie de în
datoriri în domeniul economisirii re
surselor materiale. în conformitate 
cu indicațiile conducerii partidului, 
am acționat și acționăm cu hotărire 
pentru ca întreg consumul să fie 
■tabilit nu pe bază de indici valorici,

trol mult mai strict asupra folosirii 
metalului, eliminîndu-se risipa și ve- 
rificîndu-se dacă nu se utilizează 
metal pentru a fabrica produse cu 
grad scăzut de prelucrare. Este bine 
să se consemneze că nu se va mai 
elibera metal decît în măsura în care

este fundamentată economic utiliza
rea acestuia. în anul 1975 va fi con
trolat prin norme ce se aprobă Ia ni
vel central intreg consumul de metal 
și de cocs, de combustibili și ener
gie, 87—90 la sută din consumul de 
materiale lemnoase și materiale de 
construcții, 85 Ia sută la principalele 
materiale chimice și ale industriei 
ușoare.

în ultimele zile. în ziarul „Scîn- 
teia" au fost semnalate unele pro
bleme a căror rezolvare necesită in
tervenția Ministerului Aprovizionă
rii. Drept urmare, o parte din pro
blemele ridicate și-au găsit la ora 
actuală rezolvarea. Sînt în curs 
de soluționare, cu furnizorii și, 
acolo unde este cazul, și cu ba
zele județene, acele aspecte care 
mai necesită clarificarea structurii 
sortimentale, și aceasta se va ter-

mina pînă la 30 decembrie a.c. în 
ceea ce privește definitivarea nece
sarului de metal pe întreg anul 1975, 
acțiunea este în prezent încheiată 
praciic pentru fiecare titular de plan, 
inclusiv pentru cel mai mare consu
mator de metal, Ministerul Industriei 
Construcției de Mașini 
în cadrul dispeceratului 
organizat în ministerul 
cu participarea Comitetului 
Stat al Planificării, Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, a ministere
lor de ramură, sint recepționate, 
analizate și soluționate în continuare, 
în mod operativ, orice probleme care 
se ridică în legătură cu asigurarea 
bazei materiale a planului pe anul

Grele. 
central 
nostru, 

de

Schimbați 
calapodul!

Lungimea — 19,5 cm ; lăți
mea — 12 cm ; suprafața — 234 
cm pătrați. Acestea sint dimen
siunile unei chitanțe-tip, care 
se eliberează clienților dc către 
Centrul de reparații încălțămin
te din Alba Iulia.

— Nu credeți că e cam mare 
chitanța asta „tip" ?

— Cum. să nu — recunosc ciz
marii. Am spus-o și noi, dar noi 
am spus-o, noi am auzit-o. Cu 
3 ani in urmă, chitanțele erau 
de 3 ori mai mici. Acum, poți 
împacheta și-un pantof cu una 
din ele.

Am făcut proba. Intr-adevăr, 
o pingea e de cîteva ori mai 
mică decît hirtia îngrijit tipă
rită, dar fără grijă (și inutil) ri
sipită.

Furiosul 
calmat
fntorcindu-se pe trei cărări 

acasă, de cum a intrat în ho
lul blocului in care locuiește 
(pe strada Dumbrăvii nr. 5, 
Mediaș), deși era seară, Ioan 
Armean și-a zărit numele scris 
la fișier pe lista restanțierilor 
la plata întreținerii.

— Care m-ai încondeiat aici, 
să mă faci de risul lumii ? — a 
întrebat el, adresindu-se tutu
ror șl... nimănui. Eu restanțier, 
hai ? Și ce dacă sint ? Lasă că 
v-arăt eu...

A înșfăcat o scindură și a în
ceput să lovească in fișier, pină 
l-a făcut zob. Urmarea ne-a 
comunicat-o Mircea Pașca, pro
curor șef din Mediaș : după ce 
I.A. a „arătat" ce poate, i-a ve
nit și instanței rîndul să-i 
te sentința : o condamnare 
trei luni pentru... calmare. 

Cetățeanul 
grăbit

La o răspîntie din Cluj-Napo- 
ca, taximetristul I-Iorațiu Giscă 
a observat un cetățean făcîndu-i 
semne disperate, semn că se 
grăbea. A oprit, l-a luat, a în
trebat unde anume să-l ducă 
și a pornit la drum. Pe o stradă 
lăturalnică și întunecoasă, in 
timp ce șoferul H. G. era atent 
la volan, s-a pomenit izbit cu 
o sticlă-n cap. Călătorul s-a re
pezit să-i ia banii din încasări 
și, tot „grăbit", s-a făcut nevă
zut. Nici n-a apucat bine taxi
metristul să se dezmeticească 
din lovitură, că fugarul a și fost 
prins de miliție. Era loan Ni- 
coară din Florești-Cluj, urmărit 
și pentru o altă spargere — nu 
de sticlă, ci de magazin, la 
„Consignația". Acum plătește 
pentru toate... cele sparte.

Rubricâ redactată de 
PeSre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"1975 și. in mod deosebit, pentru tri

mestrul L

gra
de
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

După reîntoarcerea de la mărețul Congres al XI-lea al Partidului Co
munist Român, unde s-au pus bazele lansării programului politico-econo
mic, viitorul Republicii Socialiste România, am datoria și plăcerea, în 
numele Comitetului Central al Partidului Socialist Sanmarinez și al meu 
personal, de a vă adresa dumneavoastră mesa.iul de felicitare pentru re
confirmarea dumneavoastră unanimă în funcția de secretar general al 
partidului.

La cel de-al XI-lea Congres a apărut mai vie decît oricînd încrederea 
partidului și poporului român în dumneavoastră, ilustru și drag tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, cît și pentru opera, activitatea și stimularea mersului 
neîntrerupt al Republicii Socialiste România pe calea progresului și so
cialismului.

O îmbrățișare frățească.

REMY GIACOMINI
Secretar general al Partidului 

Socialist Sanmarinez

Primiri la CC. al P. C. R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Primiți felicitări călduroase pentru realegerea dumneavoastră ca se

cretar general al Partidului Comunist Român, garanție a progresului con
stant și a fericirii poporului român. Cele mai bune urări pentru succesul 
dumneavoastră deplin.

ILIAS ILIOU
Președintele E.D.A.

Luni, tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii Sovieti
ce, condusă de tovarășul I. S. Afa
nasiev, adjunct al șefului secției 
cultură a C.C. al P.C.U.S., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o 
vizită în schimb de experiență in 
țara noastră.

La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
participat tovarășii Dumitru Ghișe, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, și Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

★
Tovarășul Iosif Uglar, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit, luni 
dimineața, delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
condusă de Piotr Stecko, adjunct al 
șefului Secției Administrative a C.C. 
al P.M.U.P., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat

A participat, de asemenea, N.V. 
Maslennikov, ministru consilier al 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

★
în timpul vizitei întreprinse în 

țara noastră, delegația a avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, Co
mitetul județean Cluj, precum și la 
comitetele municipale București și 
Sibiu ale P.C.R., la conducerile unor 
uniuni de creație. De asemenea, 
membrii delegației au vizitat o se
rie de obiective industriale și social- 
culturale din Capitală și județele a- 
mintite.

In seara aceleiași zile, delegația de 
activiști ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a părăsit Capita
la, indreptîndu-se spre patrie.

★
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Kiș, secretar gene
ral al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale.

A fost prezent Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R.P. Polone la 
București.

PROGRAMUL I

Mii moral ol utilii ooasire
(Urmare din pag. I)

PRIMIRE IA CONSILIUL
iMfflEA DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

OL IA BUDAPESTA
Luni seara s-a înapoiat in Capi

tală, venind de la Budapesta, dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. care a participat la întilnirea 
pregătitoare a Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din Eu
ropa.

Din delegație au mai făcut parte

Ghizela Vass, Ștefan Voicu, membri 
ai C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La sosirea în Gara de Nord, dele
gația a fost salutată de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș și 
Constantin Vasiliu, adjuncți de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit delegația Frontului Munci
toresc Antidictatorial din Grecia — 
A.E.M. — formată din V. Nefeludis 
și B. Galanoupoulos, membri ai Co
mitetului Central al A.E.M., care 
efectuează o vizită în țara noastră la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.

A avut loc o convorbire în cursul

CENTRAL Al U.G.S.R.
căreia s-a evidențiat dorința comună 
de dezvoltare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre oamenii 
muncii din România și Grecia, in 
interesul reciproc, al cauzei unității 
mișcării muncitorești internaționale.

A participat tovarășul Pavcl Ștefan, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R. Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

Ministrul afacerilor externe sl Republicii Portugalia 
va face o vizită oficială io tara noastră »

Cronica • 0 •znes
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Portugalia, Mario Soares, va efectua 
o vizită oficială în țara noastră în 
perioada 3—6 ianuarie 1975.

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

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Film artistic : ,,Cămașa albă* 

—- producție a studiourilor 
iugoslave.

11.20 Retrospectivă în sălile de 
concert.

11,50 Omul de lingă tine : Ale
xandru Popa — maistru la 
Uzina de utilaje și piese de 
schimb București.

12.10 Muzică populară.
12,25 Telex.
12.30 închiderea programului,
15,00 Matineu de vacanță.
16,00 Curs de limba rusă.
16,30-17.00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17.35 Film serial pentru copii : 

„Douăsprezece luni“.
18,05 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.20 Legile țării — legile noastre.
18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Pe meridiane... cu desenul 

animat.
21.15 Seară de teatru : „Ape și 

stele* de Doru Moțoc. In
terpretează : Vistrian Ro
man, Constantin Drăgănes- 
cu, Traian Stănescu. Costel 
Constantin, Peter Paulhofer, 
Anca Szdnyi, Mariana Bă- 
cioiu, Telly Barbu, Gheor- 
ghe Mihălță, Dinu Dumitres
cu, Iulian Voicu, Nicolae Po
pescu. Regia : Tudor Mă- 
răscu.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Tăt mi-o zis bădița-n sat... 
Cîntece populare și melodii 
lirice.

20.15 Dialog. Socialismul și „ca
litatea vieții'*.

20,40 Filmul „Speranța" — produc
ție a studiourilor franceze, cu 
Roland Tuel, Mejuto, Nicolas 
Rodriguez, Josâ Lado.

Luni a avut loc Plenara Consiliu
lui Uniunii Centrale a Cooperative
lor de consum (CENTROCOOP), în 
cadrul căreia a fost adoptat planul 
pe anul 1975, precum și programul 
de măsuri pentru asigurarea înde
plinirii sarcinilor de plan economico- 
financiare și organizatorice ce revin 
cooperației de consum pentru ulti
mul an al cincinalului.

în încheierea lucrărilor, membrii 
Consiliului Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

★
în zilele de 22 și 23 decembrie a 

avut loc la București simpozionul 
„Reconsiderarea raporturilor profe- 
sor-elevi, condiție a modernizării 
procesului de învățămînt“. manifes
tare care încheie un larg șir de ac
țiuni pe această temă. Organizat de 
Ministerul Educației și învătămîntu- 
lui și Comitetul Uniunii sindicatelor 
din învățămînt. știință și cultură, 
in colaborare cu Institutul de ști

ințe pedagogice, Institutul central 
de perfecționare a personalului di
dactic, Uniunea societăților științi
fice ale cadrelor didactice și Centrul 
de perfecționare a cadrelor didactice 
din învățămîntul profesional și teh
nic, simpozionul a reunit peste 1 000 
de cadre didactice, educatoare, inspec
tori școlari și reprezentanți ai sindi
catelor din invățămînt.

★
împlinirea a 25 de ani de la înfi

ințarea Institutului de fiziologie 
normală și patologică „Dr. D. Da- 
nielopolu" din București a fost mar
cată luni printr-o sesiune jubiliară 
de comunicări. S-au aniversat, tot
odată, o jumătate de veac de cerce
tare fiziologică in cadrul spitalului 
Filantropia, precum și 90 de ani de 
la nașterea lui Daniel Danielopolu 
(1884—1955). în memoria savantului 
a fost dezvelit, în incinta spitalului, 
un bust realizat de sculptorul Ion 
Jalea, artist al poporului.

(Agerpres)

« SPC iRT»SPORWii Bii Rp

vremea
Timpul probabil pentru 25, 26 și 27 

decembrie. în țară : Vremea va fi caldă, 
mai ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în jumă

tatea de nord a țării, unde, pe alocuri, 
vor cădea precipitații slabe. în rest — 
precipitații izolate. Vîrit potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade, iar cele ma
xime între zero și 10 grade, local mai 
ridicate în regiunile sudice. Dimineața 
și seara ceață. în București : Vreme 
relativ caldă. Cerul va fi variabil. Vînt 
în general slab. Temperatura în creș
tere la început, apoi în scădere ușoară. 
Ceață dimineața și seara.

Â
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JUDEȚUL ALBA

Noutăți în rețeaua comerciala
ALBA IULIA (Coresponden

tul „Scînteii", Șt. Dinică). în 
municipiul Alba Iulia și in cele
lalte orașe din județul Alba au 
fost finalizate noi măsuri pentru 
modernizarea rețelei comerciale 
și diversificarea profilului uni
tăților existente. La Alba Iulia 
și Blaj se află in construcție noi 
spații comerciale. Odată cu 
preocuparea pentru darea în 
folosință a acestora la timp, 
Direcția comercială județeană a 
inițiat un plan de acțiune pen
tru reprofilarea unor unități de 
alimentație publică numai pen
tru servirea mincărurilor calde. 
Astfel, restaurantul „Strugurul"

din Alba Iulia a fost reamena- 
jat și profilat pe servirea min- 
cărurilor fără băuturi alcoolice. 
Unitatea funcționează cu o sec
ție de autoservire și o secție de 
pensiune pentru elevi. O altă 
unitate cu regim de pensiune 
pentru elevi, pe bază de abona
mente, funcționează in noul car
tier de blocuri de pe Platoul Ro
manilor. De asemenea, în noua 
piață de alimente din orașul 
Ocna Mureș s-a deschis o uni
tate de alimentație publică cu 
autoservire. De menționat faptul 
că stabilirea orarului de funcțio
nare pe timpul iernii s-a făcut 
prin consultarea cetățenilor.
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PE PLATOU BUCEGILOR
Simbătă și duminică, cu trenuri 

speciale, cu autocarele O.N.T., mii de 
iubitori ai sportului alb din Capitală, 
Ploiești, Cimpina, din alte localități 
ale țării au ținut să fie prezenți la 
deschiderea sezonului de schi în pla
toul Bucegilor. Din Sinaia, ei au ur
cat cu telefericul sau, voinicește, pe 
jos, pe cărările de munte (acestea 
sint bine amenajate și cu marcajele 
necesare) pină la Virful cu Dor sau 
la Poiana Stînii. unde s-au desfășu
rat competițiile inaugurale. Pe o vre
me excelentă, cu o zăpadă foarte 
bună, pe Valea lui Carp, peste 80 de 
concurenți de la asociațiile „Carpați" 
și „Voința" din Sinaia. „Caraiman" 
din Bușteni, de la școlile sportive de 
elevi și Clubul sportiv orășenesc Si
naia s-au întrecut la slalom special. 
Pe locurile I, la juniori. Marcel Vlâs- 
ceanu (de )a Școala sportivă de elevi 
Sinaia) și Cristina Enache (de la aso
ciația ..Caraiman“-Bușteni), la se
niori. Tomori Iudith (Bușteni) și Ma
rin Focșăneanu (C.S.O. Sinaia).

Deosebit de atractivă a fost și com
petiția de sehi-fond de la Poiana 
Stinii. La startul întrecerii s-au in- 
tilnit sportivi din aceleași asociații și 
cluburi. Pe locul I. la juniori. Vasile 
Olteanu, iar la seniori, Ion Păunes- 
cu, ambii de la clubul sportiv al ora
șului Sinaia.

Este de menționat faptul că. dumi
nică, în afară de aceste competiții 
inaugurale au avut loc, pe platoul 
Bucegilor, întreceri organizate ad-hoc, 
la care au particinat oaspeții aflați 
la odihnă în Sinaia. Bușteni, Azuga, 
turiști veniți. la sfirșit de săntămină. 
in stațiuni, precum și elevi și stu- 
denți care iși petrec vacanța de iarnă 
la cabanele de munte.

Constantin CĂPKARU 
corespondentul „Scînteii"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BOX : Galele finale 
ale „Cupei F.R.B."

în zilele de 26 și 28 decembrie, sala 
sporturilor de la Floreasca va găz
dui galele finale ale competiției de 
box pentru „Cupa F.R.B.". La com
petiție participă echipele B.C. Brăila, 
B.C. Galați. Farul Constanța și A.S.A. 
Cluj-Napoca. Tragerea la sorți pen
tru stabilirea meciurilor semifinale 
va avea loc miercuri, 25 decembrie.

HANDBAL : Turneul echipei 
feminine a Franței în țara noastră

Reprezentativa feminină de hand
bal a Franței, care va întreprinde un 
turneu în țara noastră, va susține o 
partidă și în Capitală. Oaspetele vor 
intilni, luni. 30 decembrie, în sală 
sporturilor de la Floreasca, o selec
ționată divizionară. Jocul va începe 
la ora 18,30.

TENIS : Participarea lui Vilas 
n-a fost suficientă

Echipa de tenis a Braziliei s-a ca
lificat în finala zonei sud-americane 
a „Cupei Davis" — ediția 1974—1975, 
în care va intilni formația statului 
Chile. în semifinala zonei, disputată 
la Sao Paulo, tenismanii brazilieni 
au învins cu scorul de 3—2 selec
ționata Argentinei în care a evoluat 
și Guillermo Vilas. Ciștigătorul „Ma
relui Premiu — F.I.L.T." a terminat 
învingător in ambele partide de sim
plu, dar coechipierul său Ricardo 
Cano nu a realizat nici un punct, ast
fel că argentinenii nu au putut evi
ta eșecul în fața unei echipe care 
s-a dovedit mai omogenă.

Turneul internațional de tenis pen
tru „Cupa Galaxy", care se desfă
șoară în fiecare an la Caracas, a fost 
ciștigat la actuala ediție de jucăto
rul american Arthur Ashe, care l-a 
învins in finală cu 3—6, 6—3. 7—6 
pe compatriotul său Tom Gorman.

★
Competiția internațională de tenis 

pe echipe (jucători pină în 18 ani), 
dotată cu „Cupa Sunshine", s-a în
cheiat la Miami Beach cu victoria 
selecționatei S.U.A., care și-a men
ținut astfel trofeul cucerit anul tre
cut. în finală, echipa S.U.A. a în
vins cu 2—0 formația Cehoslovaciei.

BASCHET : Echipa feminină 
a Bulgariei — campioană balcanică

Cea de-â XII-a ediție a Balcania
dei feminine de baschet, desfășura
tă în localitatea iugoslavă Bacska To- 
pola. a fost cîștigată de reprezenta
tiva Bulgariei, care. în meciul deci
siv, a întrecut cu scorul de 73—62 
(36—28) formația Iugoslaviei. Clasa
ment final : 1. Bulgaria — 6 puncte ; 
2. Iugoslavia — 4 puncte ; 3. Româ
nia — 2 puncte.

NATAȚIE : Record european
Cu prilejul unui concurs de nata- 

ție. desfășurat la Kecskemet, cunos
cutul înotător maghiar Andras Har- 
gitay a stabilit un nou record euro
pean în proba de 800 m liber, cu 
timpul de 8’31”39/100. Vechiul record 
era de 8’32’’82/100 și fusese realizat 
de suedezul Bengt Gingsjoe la cam
pionatele mondiale disputate anul 
trecut la Belgrad.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă o producție a Casei de filme 5

„NEMURITORI!

A apărut

O bibliotecă într-o carte,

o carte pentru biblioteca dumneavoastră
— Pentru cei care studiază documentele Congresului al XI-lea al 

P.C.R.: o prezentare amplâ a PROGRAMULUI PARTIDULUI însoțită 
de un „Mic dicționar politic" cuprinzînd ,o bogată suită de noțiuni, po
litice, economice și sociale.

— Principalele evenimente ale anului 1974 selectate în documen
tarul „Istoria se scrie sub ochii noștri".

— „Omul în căutarea condiției umane" — o anchetă în cuprinsul 
căreia 35 de personalități din lumea întreagă oferă răspunsuri docu
mentate privind marile probleme care confruntă omenirea.

— Ce știm astăzi, ce sperăm să aflăm miine despre „Superccnti- 
ner.tul albastru" ?

— Două dosare de mare actualitate : „Societatea de consum la 
ora adevărului" și „Inflația galopează in cimpul economiei capitaliste".

— Un interviu în exclusivitate mondială pentru Almanahul „Scîn- 
teia": prof. George Emil Palade, laureat al premiului Nobel pentru 
medicină pe anul 1974, prezintă contribuția adusă la dezlegarea uneia 
din marile enigme ale microcosmosului biologic.

— Vrem să fim sănătoși, dar știm să trăim rațional ? La această 
întrebare oferă răspunsuri de cel mal larg interes capitolele: „Ali
mentele — pe gustul șl, mai ales, pe înțelesul tuturor" și „Cit timp 
poate înflori pomul vieții".

— O rubrică de tradiție a almanahului, „Breviarul juridic", pre
zintă : „Avocatul casei vă oferă 59 de consultații" și „Repertoar le
gislativ 1974".

— „Marea croazieră Interplanetară" — jurnalul anticipativ, jalonat 
științific, al unei călătorii dincolo de Jupiter.

— La rubrica „Actualitatea enciclopedică": „Cum poate supra
viețui opera de artă ?" și „Roboții — un surogat uman ?"

— Pagini palpitante: „Infernul halucinațiilor" — un sondaj lucid 
într-un imperiu cu granițe de fum.

Pagini de umor și curiozități, sute de fotografii inedite și zeci 
de planșe color completează sumarul bogat al almanahului 
„Scinteia", oferind o lectură instructivă și antrenantă.

r

în fruntea afișului cinematografic întocmit pentru vacanța de iarnă a elevilor bucureșteni a fost înscrisă o 
premieră : „Nemuritorii", producție a Casei de filme 5, prezentată luni seara la cinematografele Patria și 
Favorit. Realizată de regizorul Sergiu Nicolaescu, după un scenariu propriu, noua peliculă — omagiu adus 
eroismului și prieteniei — urmărește isprăvile unui grup de foști oșteni ai Iui Mihai Viteazul, petrecute 
după zece ani de la uciderea vajnicului domnitor. Personajele acestei captivante ficțiuni au fost încredințate 
unor actori cu recunoscută experiență cinematografică, cum sint Amza Pellea, Ion Besoiu, Ilarion Ciobanu, 
Colea Răutu, Gheorghe Dinică. Gina Patrichi, Jean Constantin. Costel Băloiu, Heide Marie Wenzel, unul din 
roluri fiind interpretat de regizorul filmului. La realizarea acestei noi producții românești și-au mai dat 
concursul Alexandru David — autorul imaginii, A. Salamanian. — coloana sonoră, Tiberiu Olah și Nicolae 

Covaci — muzica.

BOGAT PROGRAM 
DE MANIFESTĂRI 

CULTURALE
în șirul manifestărilor cultural- 

educative și politice de masă pen
tru popularizarea și însușirea docu
mentelor Congresului al XI-lea al 
partidului, in orașele și satele jude
țului Bacău au loc în aceste zile nu
meroase expuneri, simpozioane, dez
bateri etc. La. Buhrși, Momești. Co- 
mănești, Dărmănești. Sascut, Podu 
Turcului, aceste manifestări au fost 
însoțite de imagini, grafice și alte 
materiale documentare privind mă

rețele obiective prevăzute în docu
mente. în acest scop, secția de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid a editat și difuzat in fiecare 
localitate. întreprindere, instituție o 
fotoexpoziție cu fotografii și grafice 
reieșite din documentele Congresu
lui. (Gh. BALTĂ).

ADUNARE 
COMEMORATIVĂ

CLUJ-NAPOCA. — Sub pa
tronajul Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste și Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară a avut loc luni seară, în

sala festivă a Bibliotecii centrale 
universitare din Cluj-Napoca, o a- 
dunare festivă închinată împlinirii 
a 400 de ani de la moartea cărtura
rului umanist Heltai Găspâr, înte
meietorul primei tipografii din acest 
mare centru cultural al Transilva
niei. La adunarea festivă au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, oameni de 
știință, artă și cultură, oameni ai 
muncii —. români, maghiari, ger
mani. Despre personalitatea cărtu
rarului Heltai au vorbit acad. Ște
fan Pascu și prof. univ. Szigeti 
Iozsef. A urmat un program cultu
ral-artistic. (Al. MUREȘAN).

SOLII PRIETENIEI
în cadrul legăturilor de prietenie 

dintre județul Harghita și regiunea 
Novgorod din U.R.S.S.. ansamblul 
folcloric „Sadko" din această regiu.

binrlit o armă de neprețuit în efor
turile lor de autoperfecționare, în 
lupta pentru înrădăcinarea trainică 
și generalizarea principiilor socia
lismului, ale eticii și echității in 
toate compartimentele vieții so
ciale. Principiile și normele incluse 
în Cod trebuie privite drept con
cretizări ale moralei socialiste, cri
terii ferme și exigente prin prisma 
cărora să fie apreciat felul de a 
gindi, de a munci și de a se com
porta al fiecăruia. Este neîndoiel
nic că, pe măsură ce normele pre
văzute în Cod vor deveni trăsături 
generale, proprii tuturor cetățeni
lor, va crește considerabil „stan
dardul moral" al societății noastre, 
se va intensifica ritmul progresului 
economic și social al României so
cialiste. Or, tocmai acesta consti
tuie obiectul major pe care și-l 
propune partidul.

întreaga gamă a formelor și mij
loacelor muncii educative, sistemul 
larg al invățămintului politico- 
ideologic de masă trebuie utilizate 
permanent și coordonat spre a asi
gura asimilarea organică a princi
piilor eticii și echității socialiste, 
explicind limpede și convingător 
însemnătatea Codului, a fiecăreia 
dintre prevederile sale. Evident, în 
condițiile în care aceste norme au 
fost supuse o perioadă atît de în
delungată dezbaterii publice, învă- 
țămintul nu se poate limita La dis
cuții generale asupra unor teze 
abstracte, ci este chemat să mili
teze pentru ca ele să se încorpo
reze in activitatea de fiecare zi a 
cursanților, la locul de muncă, pe 
planul vieții sociale în general. 
Trebuie ințeles că principiile co
muniste de viață nu se instaurează 
de la sine ; incetățenirea lor trai
nică în toate sferele societății este 
de neconceput fără transformarea 
revoluționară a conștiinței oame
nilor, fără eradicarea unor deprin
deri înapoiate, a reminiscențelor 
mentalităților retrograde, a influen
țelor ideologiei și moralei bur
gheze. Iată de ce cultivarea com
bativității revoluționare reprezintă, 
și în acest domeniu, condiția fun
damentală a forței de îmiurire și a 
eficientei întregii activități educa
tive. Ar fi absurd ca, într-un co
lectiv unde se constată frecvent un 
procent ridicat de rebuturi și ab
sențe nemotivate sau tendințe de 
căpătuială, organizația de partid să 
se limiteze la a organiza prelegeri 
generale despre superioritatea mo
ralei socialiste, fără referiri con

crete la stările de lucruri din uni
tatea respectivă, la modul in care 
cerințele eticii și echității socialiste 
iși găsesc aici aplicare.

în spiritul prevederilor Progra
mului partidului, ale Codului, este 
o înaltă datorie a fiecărui comu
nist să se afirme zi de zi — prin 
forța exemplului personal, ca și 
prin munca politico-educativă pe 
care o desfășoară — un militant 
hotărit pentru organizarea vieții 
Întregului popor în deplină concor
danță cu principiile eticii și echi
tății socialiste, manifestind o înal
tă intransigență față de orice în
călcare a acestor norme, față de tot 
ce ar putea leza morala comunistă.

Sarcini de mare răspundere revin 
tuturor organizațiilor de masă și 
obștești în asigurarea însușirii de 
către milioanele de oameni ai 
muncii a prevederilor Codului. în 
mod firesc, aceasta constituie o în
datorire primordială a Uniunii Ti
neretului Comunist, chemată să 
asigure formarea noilor generații 
de revoluționari. Năzuința fierbin
te spre adevăr, dreptate și puritate 
morală, capacitatea de dăruire pen
tru idealul socialist, aversiunea 
organică față de orice manifestări 
de individualism, necinste, parazi
tism fac pe tineri deosebit de re
ceptivi față de principiile și nor
mele înscrise în Cod. Ceea ce se 
cere organizațiilor U.T.C. este ca, 
imprimînd întregii lor activități 
ideologico-educative un caracter 
sistematic, stăruitor, incompatibil 
cu stilul de „campanie", să impri
me acestuia un caracter concret, 
convingător ; exemplul mobilizator 
al unor tineri înaintați, devotați cu 
trup și suflet cauzei socialismului, 
să fie opus manifestărilor care con
travin concepției despre lume și 
viață a partidului, idealurilor so
cietății noastre.

Nu există și nu poate exista mi
siune mai nobilă decit făurirea o- 
mului nou, cu o conștiință Înaintată 
și înalte trăsături morale, promo
varea in relațiile dintre oameni a 
unor raporturi noi, superioare, afir
marea deplină in toate comparti
mentele vieții' sociale a principiilor 
eticii și echității socialiste. Prin în
treaga activitate consacrată acestui 
țel, Partidul Comunist Român se 
dovedește La înălțimea rolului său 
de avangardă revoluționară a cla
sei muncitoare, a întregului popor, 
de forță politică conducătoare a so
cietății noastre în lupta pentru 
făurirea socialismului multilateral 
dezvoltat și înaintarea României 
spre comunism.

Cil rele au puterea de 
emofionare proprie poeziei

(Urmare din pag. I)

3 000 000 000 000. Iat-o! 
în componenta ei in
tră de la cifra unu 
toate cifrele realizate 
clipă de clipă, ceas de 
ceas de către toți con
structorii socialismu
lui și, apoi, ai comu
nismului, dintre care 
1 300 000 vor găsi locul 
lor de muncă in a- 
ceastă perioadă de ho- 
tăritoare înălțare a 
patriei. Cifrele por
nesc apoi ca niște raze 
către fiecare locuitor 
anume să denumească 
și să argumenteze te
meinicia programului. 
Astfel, in 1990 vom a- 
vea 1 000 kg de oțel, 
tot atita ciment, cam 
tot atitea cereale și, ca 
venit, 2 500—3 000 do
lari pe cap de locui
tor. Cifrele prevăzute 
sint depășite, prin tra
diție, de către oamenii 
muncii din România, 
dovadă cincinalul ac
tual care are toate 
perspectivele de a fi 
îndeplinit înainte de 
termen. Această depă
șire face ca în cifre să 
citim nu numai rigoa
rea planificării, ci, în- 
tîi de toate, hărnicia 
proverbială a poporu
lui român, căreia poli
tica partidului i-a im
primat ritmul și pato
sul epocii — pasiunea, 
talentul și inteligența 
poporului, pe care co
muniștii le cultivă 
programatic. Pentru 
acești oameni, pentru 
acești veritabili eroi 
civici, se vor construi

3,0—3,5 milioane locu
ințe, din care peste 
jumătate milion în 
cincinalul următor. Ci
frele sint mari, iar o- 
chiul pornit să le pro
iecteze în viață are 
mari plăceri urbanis
tice, arhitectonice, la 
care sistematizarea sa
telor și orașelor adau
gă armonii și simetrii 
pe întreg spațiul repu
blican.

Cifrele devin astfel 
meditative și senti
mentale. Ele proiec
tează în sufletul nos
tru bucuria familiei, a 
căminului conjugal, a 
copiilor în care înflo
rește viitorul. Căci la 
temelia cifrelor din 
documentele partidului 
stă ideea fundamenta
lă a creșterii nivelului 
de trai. Sintem in 
pragul unui an nou. 
Ultimul din actualul 
cincinal. Avem obiec
tive ambițioase — măr
turisite în cifrele nou
lui plan. Știm să citim 
limbajul cifrei. Osmo
ză de lumină între 
munca și fericirea o- 
mului, cifra deschide 
zări omenești dincolo 
de aritmetica ei fun
ciară. Ea nu este un 
exercițiu de calcul și 
nici măcar numai și 
numai o prognoză, ci 
este viața de astăzi și 
de miine în măreția 
simplității ei, în frea
mătul ei cotidian. Ci
frele au fost gindite 
colectiv la Comitetul 
Central, la Statul Ma
jor al primăverii vie

ții noastre, la sediul 
tinereții fără bătrîne- 
țe a națiunii socialis
te, în tiparul lor des- 
cifrîndu-se gîndirea și 
personalitatea secreta
rului general al parti
dului. a președintelui 
României socialiste 
moderne, a exempla
rului bărbat de stat 
care este și rămîne în 
istorie sub numele u- 
niversal cunoscut : 
Nicolae Ceaușescu.

Cifrele devin, de 
fapt, mîndria noastră 
comună. Ocupați cu 
faptele mari ale țării, 
cu lucrarea ei conti
nuă, uităm că, de fapt, 
cifrele sint fotografia 
noastră în mișcare, 
fotografia noastră ci
nematică. Dacă, de 
pildă, ca-n romanul 
lui Jules Verne, ma
șina de zbor prin spa
țiu ar fi și de zbor 
prin timp — de unde
va s-ar vedea cum ci
frele călătoriei noas
tre către miine sint de 
fapt oamenii de aici, 
simfonia inimilor de 
pe acest tărim pe care 
partidul îl conduce 
spre visul de aur al 
omenirii : comunismul.

Spiritualizate din 
nou, cifrele se ridică 
la polul opus al lim
bajului lor : mindria. 
Mîndria de a fi pa
triot, comunist, con
structor pasionat șl 
talentat al fericirii pe 
acest pămint. Tocmai 
din acest unghi fru
mos de vedere cifrele 
devin poezie.

Autoturisme „ Dacia -
PITEȘTI (Corespondentul 

„Scînteii", Gh. Cîrstea). Ultima 
decadă a anului găsește harnicul 
colectiv de muncă al întreprin
derii de autoturisme din Pitești 
antrenat într-o pasionantă în
trecere pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan. Cu 
sporuri zilnice de producție se 
înscriu : turnătoria de fontă, 
secțiile de prelucrări mecanice 
I și II, secțiile de cutii de vi
teză pentru producția internă și 
cea de export. Realizările în
registrate pină acum oferă co
lectivului întreprinderii posibi
litatea de a fabrica în plus. în

1300“ pesta plan
luna decembrie, circa 2 409 de 
autoturisme „Dacia-1300". Noile 
limuzine, tot mai solicitate de 
beneficiarii interni și externi, 
întrunesc caracteristici funcțio
nale și economice deosebite : 
sint rezistente, confortabile, și 
au un consum scăzut de carbu
ranți. Concomitent, se intensi
fică preocupările pentru produc
ția anului 1975. între altele, a 
fost introdus schimbul III la 
secția de montaj general, în ve
derea demarării din plin a pro
ducției de autoturisme din anul 
viitor.

I

*

ne. de mai multe ori laureat al fes
tivalurilor artiștilor amatori, a sus
ținut un turneu in orașele Miercurea 
Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheor- 
ghieni, Toplița și Vlăhița. Progra
mul solilor artei interpretative și 
coregrafice din Novgorod, alcătuit 
din cîntece și dansuri populare, a 
repurtat un binemeritat succes. 
(BARTUNEK Istvan).

O NOUĂ COLECȚIE 
DOCUMENTARĂ

A ieșit de sub tiparul Editurii 
militare cel dinții volum ai unei noi 
colecții documentare — „Documente 
privind istoria militară a poporului 
român". întocmit de un colectiv de 
lucrători ai Centrului de studii și 
cercetări de istorie și teorie militară 
(coordonator — Constantin Căzăniș-

ieanu), volumul se referă la evoluția 
armatei române in anii 1878—1882. 
Cele 300 de documente incluse in 
volum provin din zeci de ar
hive, biblioteci și muzee din țară și 
de peste hotare, ca șl din presa vre
mii. (Silviu ACHIM).

SEARĂ DE POEZIE
Casa de cultură din Slatina a 

găzduit o interesantă manifestare 
cultural-artistică. cu care prilej a 
fost organizată o intîlnire cu poetul 
Marin Sorescu. Au recitat din poe
zia scriitorului invitat elevi și ar
tiști amatori din localitate, actori 
de la Teatrul Național din Cra
iova, precum și autorul. Cu această 
ocazie au fost prezentate și cîteva 
poezii patriotice ale unor tineri 
poeți slătineni, dedicate patriei, 
partidului. (Emilian ROUĂ).
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După intrarea în vigoare a „armistițiului"

Spre o soluție pașnică a conflictului 
din Irlanda de Nord?

LONDRA 23. — Corespondentul 
nostru, N. Plopeanu, transmite : In 
Marea Britanie și Irlanda de Nord 
a intrat în vigoare, începînd de la 
miezul nopții de duminică spre luni, 
„armistițiul" proclamat de aripa pro
vizorie a organizației ilegale Armata 
Republicană Irlandeză (I.R.A.), care 
este răspunzătoare de majoritatea 
ciocnirilor și exploziilor cu bombe 
desfășurate în diverse localități bri
tanice șî nord-irlandeze.

Referindu-se la această hotărîre, 
săptămînalul „OBSERVER" scrie că 
armistițiul „este binevenit atît prin 
el însuși, cit și prin consecințele pe 
care le poate avea". Potrivit ziarului 
„FINANCIAL TIMES", „sint șanse 
ca, in măsura în care toate părțile 
vor da dovadă de bunăvoință, să se 
înregistreze într-un viitor apropiat 
noi acțiuni în direcția soluționării 
conflictului nord-irlandez".

In repetate rinduri, în Marea Bri

tanie sau în Republica Irlanda au 
fost înregistrate luări de poziție în 
favoarea găsirii unei soluții pașnice 
în conflictul din Irlanda de Nord, 
care prin implicațiile sale este de 
natură să distorsioneze profund viața 
politică din țările respective. Chiar 
în cursul zilei de duminică, la Belfast 
și Dublin au avut Ioc puternice de
monstrații pentru soluționarea paș
nică a conflictului. De semnalat 
faptul că la Belfast, la o demonstra
ție de asemenea amploare, au parti
cipat pentru prima dată atît protes
tanți, cit și catolici.

în urmă cu citeva zile, într-o de
clarație publicată la Dublin și Lon
dra, Partidul Comunist din Marea 
Britanie și Partidul Comunist din 
Irlanda au făcut apel la „noi iniția
tive pentru a se ieși din impasul 
nord-irlandez". Pe această linie au 
avut loc numeroase contacte și con
vorbiri.

PROIECTUL ^Oîl CONSTITUȚII A GRECIEI
ATENA 23 (Agerpres). — Guvernul 

prezidat de Constantin Caramanlis a 
dat publicității, luni, proiectul noii 
Constituții a Greciei, informează a- 
genția de presă A.N.A. Proiectul le
gii supreme a țării va fi supus dez
baterii și aprobării parlamentului, 
care va trebui să se pronunțe asupra 
sa într-un interval de trei luni.

Potrivit prevederilor proiectului, 
președintele republicii este ales de 
parlament, cu o majoritate de două 
treimi, pe o perioadă de cinci ani. 
Dacă un candidat la această funcție 
nu reușește să obțină această majo
ritate calificată, după desfășurarea a 
trei tururi de scrutin, parlamentul 
va fi dizolvat în termen de zece zile. 
Președintele desemnat îl numește pe 
primul ministru, care trebuie să fie 
liderul partidului majoritar în parla
ment. Președintele poate dizolva gu-

vernul sau parlamentul la recoman
darea „Consiliului Republicii", or
ganism nou creat. El are dreptul 
de a se opune prin veto unor pro
iecte legislative. Veto-ul prezidențial 
poate fi insă înlăturat, prin aproba
rea legii respective de către parla
ment cu o majoritate de 60 la sută, 
în cazuri excepționale, președintele 
poate emite decrete legislative care 
trebuie, apoi, supuse aprobării par
lamentului.

Referindu-se la proiectul noii Con
stituții, primul ministru grec, Con
stantin Caramanlis, a declarat că „a- 
cesta nu afectează caracterul regi
mului instaurat în Grecia — de re
publică parlamentară prezidențială".
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ORIENTUL APROPIAT
© încheierea lucrărilor Adunării Generale a Frontului arab de 

susținere a revoluției palestinene
ALGER 23 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : în capitala alge
riană s-au încheiat lucrările Adunării 
Generale a Frontului arab de susți
nere a revoluției palestinene. în alo
cuțiunile rostite pe parcursul dezbate
rilor au fost abordate diverse teme 
legate de evoluția situației politice pe 
plan internațional și, în particular, pe 
plan arab, precum și de întărirea uni
tății de acțiune a statelor arabe. Vor
bitorii au evidențiat, în unanimitate, 
succesele de ordin politic dobîndite 
în ultimul timp de rezistenta pales- 
tineană. îndeosebi în cadrul Conferin
ței arabe la nivel înalt de la Rabat 
și al lucrărilor Adunării Generale a 
O.N.U.

Reuniunea a desemnat cadrele de 
conducere ale Frontului arab de 
susținere a revoluției palestinene. în 
funcția de secretar general al organi
zației fiind reales Kamal Jumblatt, 
președintele Partidului Socialist Pro
gresist din Liban. De asemenea, par- 
ticipanții au adoptat o rezoluție fi
nală care relevă, printre altele, nece
sitatea întăririi relațiilor și a solida

rității țărilor arabe cu țările socialis
te, precum și cu statele din lumea a 
treia. Rezoluția recomandă, totodată, 
recuperarea bogățiilor naționale, în 
primul rînd prin intermediul naționa
lizărilor — modalitate menită să 
contribuie Ia sprijinirea cauzei și uni
tății arabe. Documentul evocă și im
portanța pe care o prezintă, în mo
mentul actual, lărgirea frontului arab 
în diferite organisme și mișcări pro
gresiste mondiale, ca și susținerea 
unei campanii eficiente de explicare, 
Ia nivel mondial, a cauzei juste a 
poporului palestinean.

Pe de altă parte, comentariile pre
sei algeriene relevă că delegații pre- 
zenti la lucrări au fost de acord cu 
propunerea președintelui țării-gazdă, 
Houari Boumediăne, cu privire la 
convocarea unei reuniuni a statelor 
arabe producătoare de petrol și la 
deschiderea. în cadrul O.N.U., a unei 
sesiuni speciale asupra materiilor 
prime, care să grupeze participarea 
atît a producătorilor, cît și a consu
matorilor de hidrocarburi.

Convenția națională a Partidului 
Socialist din Japonia 

Prezentarea mesajului C. C. al P. C. R.
TOKIO 23 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : Au luat sfirșit lu
crările celei de-a 38-a Convenții na
ționale a Partidului Socialist din Ja
ponia. în ședința plenară de dumi
nică a fost prezentat mesajul Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român adresat Convenției națio
nale a Partidului Socialist din Ja
ponia.

Convenția a ales noile organe de 
conducere ale partidului. In funcția 
de președinte al P.S.J. a fost reales 
Tomomi Narita, iar în cea de secre
tar general, Masashi Ishibashi.

Convenția a examinat și aprobat 
programul de acțiune al P.S.J. pe 
anul 1975. Acesta relevă ca obiectiv 
central al activității P.S.J. îmbună
tățirea condițiilor de viață și apăra
rea nivelului de trai al populației, 
afectat de inflație și recesiune. Do
cumentul prevede, de asemenea, în
tărirea luptei P.S.J. pentru apărarea

Constituției și democrației, pentru o 
Japonie neutră și pașnică.

P.S.J. își propune — arată progra
mul — să-și intensifice activitatea, 
în perspectiva alegerilor locale din 
primăvara anului viitor și a alege
rilor generale. P.S .1. are in vedere 
organizarea cooperării tuturor parti
delor din opoziție pentru realizarea 
unei majorități parlamentare a aces
tora.

Programul de acțiune conține, tot
odată. sarcini privind consolidarea 
unității organizatorice a P.S.J., în 
special in ce privește întărirea orga
nizațiilor locale.

Programul de acțiune relevă fap
tul că Partidul Socialist din Japonia 
va acorda atenție întăririi relațiilor 
tradiționale de prietenie și cooperare 
cu partidele comuniste și muncito
rești.

Convenția a adoptat, de asemenea, 
rezoluții și alte documente privind 
activitatea P.S.J.

DE PRETUTINDENI
• PLOAIE DE ME

TEORIȚI. Oamenii de știință 
japonezi de la stația „Syova", 
din Antarctica, au descoperit, 
la aproximativ 300 km sud-vest 
de această stație, 82 de meteo
riți — dintre care 17 se aflau 
răspindiți pe o rază de aproxi
mativ 2 km. Diametrul lor va
riază intre 10 și 20 cm, cel mai 
greu cîntărind 4 kg. Meteo
riții stîrnesc un interes deo
sebit, deoarece zăpada i-a 
protejat de agenții externi, îm- 
piedicind anumite reacții chi
mice. In Antarctica au mal fost 
depistați meteoriți și de expe
dițiile sovietică, americană și 
franceză, dar nu atît de nume
roși într-un perimetru atît de 
restrîns.

REMBRANDT

Consultări în vederea formării 
unui nou cabinet cipriot

NICOSIA 23 (Agerpres). — Numele 
membrilor viitorului guvern cipriot 
urmează a fi anunțate pînă la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, informează 
agenția France Presse. De la reîn
toarcerea sa în insulă, la 7 decem
brie, președintele Makarios a avut 
întrevederi cu liderii tuturor parti
delor și formațiunilor politice. în ve
derea definitivării listei cabinetului 
care îl va înlocui pe cel format de 
fostul președinte interimar Glafkos 
Clerides în august.

Citind surse ale observatorilor po
litici din Nicosia, agenția France 
Presse relevă că președintele cipriot

nu s-a decis încă asupra formulei 
viitorului guvern de „unitate națio
nală", cuprinzînd reprezentanți ai tu
turor formațiunilor politice, sau un 
cabinet „de personalități".

în capitala Ciprului este mențio
nat faptul că arhiepiscopul Makarios 
a avut o lungă întrevedere cu con
ducătorii „Comitetului de coordonare 
a luptei pentru Enossis" (alipirea Ci
prului la Grecia — n.n.), considera
tă, în general, drept aripa politică a 
organizației clandestine „E.O.K.A.-2" 
Este pentru prima dată cind pre
ședintele are o întrevedere cu repre
zentanții acestei organizații.

Conferința națională a P. C. Mexican
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico a avut 
loc Conferința națională a Partidului 
Comunist Mexican, care a făcut bi
lanțul activității partidului în perioa
da care a trecut de la Congresul al 
XVI-lea din octombrie 1973 și a exa
minat situația politică din tară. Con
ferința a relevat intensificarea activi
tății comuniștilor în sinul maselor și 
a participării la lupta oamenilor 
muncii pentru apărarea drepturilor 
lor, evidențiindu-se faptul că partidul 
comunist a acționat in direcția unirii 
mișcării muncitorești pe baza reven
dicărilor formulate de cei ce mun
cesc.

în rezoluția conferinței se arată 
că. în perioada care a trecut de la

Congresul al XVI-lea, numărul mem
brilor de partid a crescut cu 35 la 
sută și partidul s-a întărit. P.C. Mexi
can se pronunță pentru unirea forțe
lor democratice și antiimperialiste ale 
țării în scopul intensificării luptei re
voluționare. Partidul comunist — ara
tă rezoluția — consideră necesar 
să-și strîngă rîndurile, să-și intensi
fice activitatea în principalele centre 
muncitorești, în sinul țărănimii. în 
sindicate. în mișcarea studențească și 
în rîndul intelectualilor, precum și in 
sinul păturilor mijlocii ale populației.

Conferința P.C.M. s-a pronunțat 
pentru crearea unei coaliții a forțelor 
de stînga în cadrul pregătirilor pen
tru viitoarele alegeri prezidențiale.

• CASA
din Amsterdam, în care cele
brul pictor și-a petrecut o bună 
parte din viață, se prezen
ta într-o stare îngrijorătoare. 
In 1906, cu 
sării a 300 
nașterea lui 
sese supusă 
novărl.
virstă 
reclama o Intervenție masivă a 
specialiștilor și, în consecință, 
foarte costisitoare. De aceea a 
fost lansată o subscripție publi
că. Plasată pe un fundament 
nou de beton, cu o zidărie întă
rită și interiorul renovat, casa 
este gata acum să înfrunte 
veacurile următoare, spre satis
facția olandezilor și a iubitorilor 
de artă de pretutindeni.

prilejul aniver- 
de ani de la 
Rembrandt, Br
unei prime re- 

Acum, Ia apreciabila 
de 368 de ani. clădirea

CIUDAD DE PANAMA:

Lucrările 
Adunării Naționale 

a R. D. Vietnam

agențiile
Mimsiral de externe el 

Portugaliei, Mari0 Soares’a ple* 
cat ieri într-un turneu de 17 zile 
intr-o serie de capitale ale Africii. 
Asiei și Europei.

de presa transmit:

HANOI 23 (Agerpres). — Luni au 
început, la Hanoi, lucrările Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam. Forul su
prem legislativ dezbate proiectul pla
nului guvernamental de restabilire și 
dezvoltare a economiei naționale a 
țării pe anul 1975.

în numele guvernului. Le Thanh 
Nghi, vicepremier și președintele Co
mitetului de Stat al Planului, a pre
zentat un raport, în care a eviden
țiat succesele obținute de poporul 
din R. D. Vietnam în restabilirea 
economiei de după război. El a arătat 
că in agricultură s-a obținut o recol
tă cu 8 la sută mâi , mare fată, de 
prevederile planului și cu 21,4 la sută 
mai mult față de anul 1973. Valoarea, 
totală a producției industriale a de
pășit cu 4 la sută prevederile planu
lui, mareînd o creștere de 15 la sută 
în comparație cu anul precedent.

Referindu-se la planul de dezvol
tare a economiei naționale pentru 
anul viitor, Le Thanh Nghi a arătat 
că 1975 trebuie să devină anul creării 
bazei pentru trecerea la construcția 
dezvoltată a socialismului. Potrivit 
proiectului, produsul social brut va 
crește cu 19,6 la sută în comparație 
cu 1974, iar venitul național cu 19,5 
la sută. Valoarea producției indus
triale în anul viitor va spori cu 22 
la sută, iar producția agricolă cu 8,6 
procente. Se prevede, de asemenea, 
o creștere a productivității muncii cu 
14 la sută.

Primul ministru al FraS"
tai, Jacques Chirac, a declarat* că
valoarea totală a contractelor sem
nate in cursul vizitei pe care a în
treprins-o în Iran se ridică la 35 mi
liarde franci.

£ fost numit în funcția da 
ministru de interne «inelul 
Mohammed Benahmed, membru al 
Consiliului Revoluției, anunță un co
municat oficial dat publicității la 
Alger. El ii succede în acest post lui 
Ahmed Medeghri. decedat in urma 
unui accident, la 10 decembrie.

Președintele B.P.D. Cs- 
reens, Kim Ir ®en> £_a r>rimit pe 
Lodonghiin Rincin. ministrul de ex
terne al R. P. Mongole, aflat în vi
zită la Phenian, și a avut cu acesta 
o convorbire. (A.C.T.C.).

0 îtetegație guvernamen
tală comercială cubaneza, 
condusă de German Amado Blanco, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al Cubei, a sosit la Pekin în 
vederea unor consultări privind co
merțul bilateral pe anul 1975.

Un avion de tip „DC-9" 
aparținînd companiei ve- 
neznetene „SÎSKSS" s-a
prăbușit, duminică, la numai , pa

Secretarul general al P.C.
Francez, Georges Marchais, a
declarat că numărul comuniștilor din 
Franța a crescut în 1974 cu 85 000. 
El a relevat că. în prezent. în con
dițiile actualei crize economice, „oa
menii muncii din Franța simt mai 
mult ca oricînd necesitatea de a face 
parte din rîndurile partidului de a- 
vangardă. combativ și ferm, care să 
le apere interesele vitale".

Poțjulnțj.a Luesului este de
3 250 000 locuitori, din care aproxi
mativ 90 la sută lucrează in agri
cultură.

Perspective largi colaborării 
româno-mozambicane

(Urmare din pag. I)

însemnătatea istorică a actualei 
vizite se conturează și mai amplu 
prin faptul că legăturile tradiționale 
de solidaritate dintre P.C.R. și FRE- 
LIMO își găsesc acum o evoluție lo
gică. firească în hotărîrea de a dez
volta. in noile condiții, relații pe 
linie de stat. Este deosebit de sem
nificativ că, încă de pe acum, s-a 
proclamat în mod solemn voința co
mună de a stabili relații diplomatice 
la nivel de ambasadă. începînd chiar 
din ziua de 25 iunie 1975. cind Mo- 
zambicul va deveni pe deplin inde
pendent. Este o hotărîre care, dincolo 
de însemnătatea ei evidentă pentru 
relațiile dintre cele două țări. îm
bracă și o semnificație simbolică, ea 
constituind o încununare a vibrantei 
solidarități a României socialiste cu 
Mozambicul luptător, a legăturilor 
statornicite între popoarele român și 
mozambican.

Se deschid astfel orizonturi largi 
colaborării prietenești dintre Româ
nia și Mozambic. Și este de o mare 
însemnătate faptul că cele două state 
își afirmă voința de a dezvolta re
lațiile dintre ele. ca și relațiile lor 
cu alte țări, pe baza unor asemenea 
principii fundamentale cum sint 
dreptul fiecărui popor de a-și alege 
liber sistemul politic, economic si 
social, potrivit voinței și intereselor 
sale, dreptul la existentă indepen
dentă. libertate și suveranitate na
țională. dreptul de a dispune de re
sursele naturale conform intereselor 
proprii, dreptul și obligația fiecărui 
stat de a participa la examinarea șl 
rezolvarea problemelor internațio
nale. cooperarea egală în drepturi, 
reciproc avantajoasă, neamestecul în 
treburile interne — principii înscrise 
in Declarația solemnă comună și 
care se bucură de o tot mai largă 
recunoaștere în lumea de azi. fiind 
singurele de natură să asigure sta
tornicirea unei noi ordini politice și 
economice pe arena mondială.

Convorbirile la nivel înalt româno- 
mozambicane au pus pregnant în 
evidentă voința comună a celor două 
țări ca. pe baza acestor principii, să 
dezvolte larg prietenia și colaborarea 
dintre ele pe multiple planuri. Deo
sebit de importantă în acest sens 
este hotărîrea de a se înființa o Co
misie mixtă pentru colaborare eco

nomică și asistentă tehnică, avînd ca 
obiectiv identificarea noilor posi
bilități de conlucrare, cp prioritate 
în domeniile industriei ’ miniere și 
prelucrătoare, transportului, agricul
turii. pregătirii cadrelor. învătărain- 
tului și sănătății.

Turul de orizont asupra proble
melor de stringentă actualitate ale 
vieții internaționale a evidențiat, din 
nou. mutațiile profunde ce au loc în 
lume, caracterizate de creșterea con
tinuă a rolului și influenței for
țelor democrației, progresului și pă
cii, a permis desprinderea unor 
concluzii comune asupra stadiului 
nou. superior în caie au pășit miș
cările de eliberare, asupra impera
tivului pe care îl constituie lichida
rea decalajelor existente între țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare. asupra necesității înlăturării 
stărilor de tensiune care mai persis
tă pe glob. Toate aceste evoluții sub
liniază încă o dată, așa cum s-a 
accentuat în documentele semnate Ia 
București, ce mare importantă pre
zintă statornicirea pe plan interna
tional a unei largi colaborări între 
toate forțele progresiste, antiimperia- 
liste. factor hotărîtor pentru conso
lidarea independentei popoarelor, 
pentru progres economic și social.

întreaga desfășurare a vizitei de
legației FRELIMO și guvernului de 
tranziție din Mozambic îndreptățește 
aprecierea că ea se înscrie ca un 
moment istoric în cronica relațiilor 
de strînsă prietenie și solidaritate 
dintre popoarele român și mozambi
can. relații ridicate acum pe o nouă 
treaptă. Viitoarea întîlnire la nivel 
înalt ce urmează să aibă loc pe pă- 
mîntul Mozambicului. cu ocazia vi
zitei pe care o va efectua tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. va consolida și 
impulsiona, fără îndoială, si mai mult 
aceste relații.

Salutînd cu căldură rezultatele dia
logului la nivel înalt desfășurat la 
București, poporul român își reafir
mă solidaritatea deplină cu poporul 
din Mozambic. hotărîrea de a acționa 
pentru aplicarea în viată a preve
derilor documentelor încheiate, de a 
întări relațiile pe plan multilateral 
cu poporul mozambican. căruia îi 
urează deplin succes în edificarea 
unei patrii libere, independente și 
prospere.

Dumitru ȚINU

tru minute după decolarea de pe ac-; 
roportul localității Maturin. situată în 
nord-estul tării. Accidentul a fost 
provocat de o explozie la bordul a- 
paratului din cauze încă necunoscu
te. Un purtător de cuvînt al com
paniei a anunțat că nu există nici un 
supraviețuitor printre cei 71 de pa
sageri și 6 membri ai echipajului.

R. F. Germania urmează 
să recruteze 30 de mii de 
soldați auxiliari,care vor trăi 
ca civili, dar care vor putea fi în ori
ce moment încorporați.

ISO de persoane refugia
te Ia Ambasada Italiei din 
Santiago de Chile au fost 
interogate, simbătă- de un ma- 
gistrat chilian însărcinat cu anche
tarea cazului descoperirii, la 3 no

iembrie. în perimetrul ambasadei, a 
cadavrului unei tinere — s-a anun
țat oficial în capitala chiliană. Ma
gistratul. însotit de mai multi ofi
țeri. de reprezentanți ai Crucii Ro
șii Internaționale, precum și de am
basadorii Suediei și Venezuelei, a 
pătruns în localurile Ambasadei Ita
liei. unde a interogat pe cele 160 de 
persoane din cei 220 de refugiați a- 
flati în acel moment la ambasadă. 
Rezultatele interogatoriilor vor fi 
date publicității ulterior — relevă co
municatul oficial.

în localitatea Boulogne sur 
Mer. oraș înfrățit cu Constanța, 
se desfășoară timp de două 
săptămîni, sub egida Asociației 
de prietenie „Franța—România" 
și a Ambasadei române, o serie 
de manifestări — expoziții, con
ferințe, audiții muzicale, proiece 
ții de filme documentare — con
sacrate țării noastre.

Guvernul statului Sri
Lanka a luat măsuri excep-
ționaie în vederea apărării Con
stituției și a interzis exercițiile e- 
fectuate de grupuri paramilitare — 
a declarat, la Colombo, un purtător
de cuvînt oficial.

Printr-un decret guverna»- 
lîlSntal, în Peru a £ost înființată 
„Compania națională a radiodifuziu
nii" (E.N.R.A.D. — Peru). Măsura a 
fost luată pentru ca programele ra
dio și T.V. să fie elaborate și con
trolate direct de stat. în scopul fo
losirii acestora în serviciul interese
lor majore ale națiunii peruane — 
precizează comunicatul dat publici
tății la Lima.INSULELE COMORE AU DEVENIT INDEPENDENTE

PARIS 23 — Cores
pondentul nostru, Paul 
Diaconescu, transmi
te : Arhipelagul Co- 
morelor, lanț de insule 
vulcanice situat in O- 
ceanul Indian, între 
coastele Mozambicului 
și ale Madagascarului, 
a devenit independent 
începînd din ziua de 22 
decembrie. Denumite 
„Insulele parfumului" 
datorită producției lor 
de plante aromate, Co- 
morele au o suprafață 
de 2 ni km pătrați și o 
populație de 290 000 de 
locuitori. Intrate sub

protectoratul Franței în 
cursul secolului trecut, 
insulele constituiau 
pînă acum un teritoriu 
francez de peste mări.

In cadrul referendu
mului care s-a desfășu
rat duminică, populația 
s-a exprimat masiv 
pentru independență 
națională, buletinele 
„albastre" — culoarea 
independenței — repre- 
zentînd 95,96 la sută 
din totalul sufragiilor.

După anunțarea re
zultatelor oficiale, Ah
med Abdallah, preșe
dintele consiliului de

guvernământ al Como- 
relor, a declarat : „In 
curînd va trebui să e- 
dificăm un nou stat co- 
morian. Camera depu- 
taților va exercita ro
lul de Adunare consti
tuantă și va trebui să 
elaboreze o constituție". 
El a adresat un apel 
populației pentru „con
struirea temeliilor nou
lui stat comorian. As
tăzi, mai mult ca ori
cînd, trebuie să avem 
cu toții deplina conști
ință a operei pe care o 
avem de înfăptuit".

„Avem un real ajutor din partea 
țărilor socialiste"

— declară premierul panamez
CIUDAD DE PANAMA 23 (Ager

pres). — Schimburile comerciale, 
culturale și tehnico-științifice ale 
Republicii Panama cu țările socia
liste sînt pozitive — a declarat pre
mierul Omar Torrijos. S-a realizat 
o deschidere culturală, comercială cu 
aceste țări, avem noi piețe și o bună

asistență tehnică, precum și un real 
ajutor din partea lor — a precizat 
primul ministru panamez, subliniind 
că guvernul său își rezervă dreptul 
suveran de a-și alege prietenii și a 
nu permite nimănui să se amestece 
în treburile interne ale statului Pa
nama.

•CIND MUȘTELE 
POT CINTÂRI O TONA I 
în R. F. Germania a fost reali
zată o ultracentrifugă ce dez
voltă o viteză de pină la 70 000 
de turații pe minut. Asupra o- 
biectelor din interiorul centri
fugii, supuse unei asemenea 
viteze de rotație, acționează o 
accelerație de 416 300 ori mai 
mare decit cea care survine în 
timpul căderii lor libere, res
pectiv aceste obiecte devin de 
aproape 500 000 de ori mai gre
le. O muscă așezată într-o ase
menea centrifugă și-ar mări 
greutatea pînă la o tonă 1 După 
cum se știe, centrifugile ultra
rapide șînt extrem de necesare 
pentru efectuarea cercetărilor 
științifice, îndeosebi în dome
niul biologiei moleculare.

TOKIO

Măsuri de redresare a situației
economice

FILATE-
LIȘTII începînd de la 1 ia- 

timbrele edi- 
vor schimba 
de inscrip- 

i obligatorie 
— Republica Franceză, ele vor 
purta mențiunea prescurtată — 
Franța. Explicind această mă
sură, secretarul de stat francez 
In problemele poștei și teleco
municațiilor a arătat că tim
brele franceze prezentau 
mare neajuns

• ATENȚIE,

nuarie 1975, toate I 
tate in Franța își 
aspectul. în loc 
ția — pînă - acum

un
’_ I ___j erau „supraîn
cărcate", textul ocupînd un spa
țiu prea nțare.

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru agricultură

SOFIA 23 (Agerpres). — Recent a 
avut loc la Sofia ședința a 41-a a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. pen
tru agricultură. Au luat parte dele
gațiile țărilor socialiste membre ale 
C.A.E.R. și reprezentanți ai Iugosla
viei. Comisia a examinat propunerile 
privind adincirea colaborării în stu
dierea complexă pe mai departe a 
posibilităților și mijloacelor de sti
mulare a producției și exportului de 
produse agricole și alimentare în ță
rile membre ale C.A.E.R. cu ajutorul 
prețurilor și al altor mijloace eco
nomice. Au fost examinate și adop
tate prognoza de dezvoltare a știin
ței agricole pentru perspectivă înde
părtată, precum și programul de co
laborare tehnico-științifică pe 1976— 
1980 în domeniul agriculturii și silvi
culturii Au fost adoptate măsurile 
privind dezvoltarea colaborării țări
lor membre în domeniul protecției 
culturilor și livrărilor reciproce de 
semințe și material săditor.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA o București, Plata

Programul guverna
mental prezentat de 
primul ministru al Ja
poniei. Takeo Miki, în 
Dietă și dezbaterile ce 
au urmat au pus in 
lumină acuitatea unui 
șir de probleme eco
nomice. pe care noul 
guvern își propune să 
le soluționeze. Se au 
în vedere o serie de 
măsuri destinate să 
frîneze tendințele in
flaționiste, punîndu-se 
accentul pe „stabiliza
rea economiei, prin 
învingerea inflației și 
depășirea recesiunii, 
precum și prin corec
tarea unor inechități 
sociale", o reconside
rare a politicii fiscale 
Si financiare, a legis
lației antitrust și a 
costului serviciilor pu
blice.

Pentru a înțelege 
situația economică ac
tuală — arăta șeful 
guvernului nipon — 
cauzele ei trebuie 
privite în strînsă co
nexiune cu fenomene
le ce se constată pe 
ansamblul lumii capi
taliste : penuria de 
materii prime, infla
ția. instabilitatea mo
netară. reducerea in
vestițiilor productive. 
„Dificultățile sînt atît 
de mari, prin natura 
lor. incit. în fapt, nu
mai edificarea unei 
noi ordini mondiale, 
bazată pe cooperare, 
poate duce la o solu
ție viabilă" — subli
nia premierul japo
nez. El a menționat, 
în acest context, că, pe

plan extern, guvernul 
japonez va acționa 
pentru promovarea re
lațiilor de cooperare 
cu țări din diverse zo
ne geografice.

Pe baza direcțiilor 
principale indicate în 
discursul primului mi
nistru. Consiliul mi
nisterial pentru pro
bleme economice a 
stabilit drept sarcină 
prioritară a guvernu
lui combaterea infla
ției. apreciind că dis
torsiunile provocate 
de inflație ar trebui să 
fie corectate în ur
mătorii doi ani finan
ciari. respectiv pînă în 
martie 1976. Consiliul 
consideră că acești doi 
ani vor reprezenta o 
perioadă de tranziție 
spre o economie sta
bilă. care să se dez
volte în ritm mode
rat, dar constant. Tot
odată, Consiliul minis
terial pentru probleme 
economice a hotărît 
lansarea, de la 1 ia
nuarie 1975, a unei 
campanii naționale de 
reducere a consumului 
de petrol cu 3 la sută, 
respectiv cu 9 milioa
ne tone, pornind de la 
premisa că în anul 
viitor ritmul de dez
voltare economică va 
fi de aproximativ 5 la 
sută.

Presa japoneză con
sideră că noul guvern 
se află în prezent în 
faza elaborării măsu
rilor concrete de rea
lizare a obiectivelor e- 
conomice și sociale

preconizate în dis- 
cursul-program. In a- 
ceastă perspectivă, șe 
acordă o semnificație 
aparte precizărilor fă
cute de primul minis
tru că este gata să 
aibă convorbiri cu 
conducătorii partide
lor din opoziție și al 
sindicatelor, mai îna
inte de a se trece la 
elaborarea proiectelor 
de legi importante și 
că se va ține seama 
de opiniile acestora.

în spiritul pozițiilor 
sale de principiu. 
Partidul Comunist din 
Japonia se pronunță 
pentru adoptarea u- 
nor măsuri corespun
zătoare intereselor vi
tale ale poporului ja
ponez. subliniind că 
va continua cu fer
mitate lupta în vede
rea satisfacerii cerin
țelor presante ale po
porului. pentru solu
ționarea problemei 
preturilor și apărarea 
nivelului de trai al 
oamenilor muncii. La 
rîndul său, P.S. din 
Japonia, într-o de
clarație dată recent 
publicității, se pro
nunță pentru înghe
țarea costului servi
ciilor publice, precum 
și pentru adoptarea 
de măsuri vizînd com
baterea inflației, sta
bilizarea prețurilor, 
apărarea nivelului de 
trai al poporului și 
controlul asupra ac
tivității monopolurilor.

Paul DIACONU

NĂ
POPULAȚIA CANI-
a lumii se ridică la 300

de milioane, în prezent existind 
nu mai puțin de 200 rase de 
cîini ; domesticirea credincioa
selor patrupede se pierde în ne
gura timpurilor, clinele fiind 
tovarăș de nedespărțit al omu
lui de aproximativ 45 000 de ani 
Aceste date sînt conținute in
tr-un amplu reportaj apărut in
tr-un număr recent al revistei 
„Paris Match". Revista relevă 
dezvoltarea extraordinară a sim
țului auditiv (urechea ciinelui 
poate percepe 100 000 de vibrații 
pe secundă, iar cea a omului 
numai 30 000) și in special a 
simțului olfactiv (un ciine poate 
detecta, cu ajutorul mirosului, 
prezența unei singure picături 
de singe într-o cantitate de 5 
litri de apă). Numele dat cîi- 
nilor se găsește la originea unui 
șir de cuvinte, între care poate 
cel mai cunoscut este „canicu
lă" (soarele aflîndu-se în luna 
august în dreptul Constelației 
Ciinelui). în fine, la începutul 
mileniului nostru a fost procla
mat rege al Norvegiei un ciine 
„Suening", care a... domnit trei 
ani. Dincolo de aceste amănun
te mai mult sau mai puțin pito
rești, cîinele rămîne și astăzi 
unul din animalele cele mai fo
lositoare omului, de creșterea 
sa ocupîndu-sc, de altfel, o ra
mură specială a zootehniei : chi- 
notehnia.

Scrutin anticipat în Danemarca
La numai un an de la ultimele ale

geri parlamentare, scena politică da
neză reintră în febra și agitația cam
paniei electorale, in vederea scruti
nului anticipat ce urmează să se des
fășoare la 9 ianuarie. Dizolvarea 
Folketingului. anunțată la începutul 
acestei luni de premierul Poul 
Hartling, marchează finalul unei for
mule tranzitorii, impusă de rezulta
tele neașteptate ale ultimelor alegeri, 
cind numărul partidelor reprezen
tate în parlament a crescut de la 7 
la 12. fără ca nici una din grupări 
să dispună de o majoritate sigură 
Această dispersare a opțiunilor elec
torale traducea, in fapt, o profundă 
nemulțumire a păturilor celor mai 
diverse ale populației față de poli
tica partidelor tradiționale învestite 
cu responsabilitatea guvernării în 
diferite perioade.

Cabinetul libera! minoritar, alcă
tuit în urma acestor alegeri, care 
conta însă pe sprijinul celorlalte 
partide burgheze, s-a văzut con
fruntat cu înrăutățirea, în ulti
mul timp, a situației economi
ce a țării. Șomajul afectează nu 
mai puțin de 150 000 de persoane, cu

prinzînd 10 la sută din populația ac
tivă a țării. Inflația a crescut intr-un 
ritm accelerat, cu o rată anuală de 
17 la sută. Criza energetică, difi
cultățile de adaptare generate de a- 
derarea la Piața comună au contri
buit la accentuarea instabilității eco
nomice.

Persistența acestor fenomene neli
niștește opinia publică daneză. în 
aceste condiții, guvernul minori
tar a elaborat un program de.auste
ritate, care prevedea. în esență. în
ghețarea salariilor, paralel cu stabi
lirea unor plafoane la preturile ali
mentelor și a marjei beneficiilor pa
tronale. Măsurile de combatere a in
flației și șomajului, apreciate în ge
neral ca aruneînd o prea mare parte 
a poverii sacrificiilor pe umerii pă
turilor cu venituri mai reduse, nu au 
întrunit în parlament adeziunea aș
teptată și premierul Hartling a pre
ferat să dizolve Folketingul și să 
programeze noi alegeri.

Exprimindu-și părerea asupra mă
surilor amintite, partidul comunist, 
care și-a consolidat pozițiile la tre
cutul scrutin, dobindind șase man
date in Folketing, arăta, intr-o decla

rație recentă, că ele vor avea reper
cusiuni asupra situației oamenilor 
muncii, considerent împărtășit, de 
altfel, de ansamblul forțelor de stîn
ga, inclusiv socialiștii populari șl 
social-democrații. Comuniștii, alte 
forțe de stînga se pronunță pentru 
un program de măsuri mai echita
bile, prin care păturile avute să su
porte o parte corespunzătoare a po
verilor și să fie apărate interesele 
vitale ale celor ce muncesc.

Confruntarea electorală din 9 ia
nuarie supune actualul partid de gu- 
vernămint. ca și alte formații poli
tice — între care partidele conser
vator și liberal-agrarian, ce au înre
gistrat pierderi substanțiale de vo
turi la scrutinul precedent — unei 
noi și dificile probe. Observatorii po
litici se întreabă dacă alegerile an
ticipate vor reface în suficientă mă
sură audienta unuia sau altuia din 
partidele tradiționale, pentru a pu
tea alcătui un guvern cu o bază par
lamentară stabilă, sau dacă se va 
cristaliza o nouă formulă.

Petre STANCESCU

• „ADAPTARE LA 
NOILE CERINȚE" - aceas* 
ta a fost deviza sub care s-a 
desfășurat cel de-al IX-lea Sa
lon al automobilului de la Sao 
Faulo (Brazilia), cea mai amplă 
manifestare de acest gen din 
America Latină. După cum ne 
relatează corespondentul nostru 
la Rio de Janeiro, părăsind ro
lul de cenușărese, de pină acum, 
și ungherele obscure unde erau 
expuse in mod tradițional, auto
turismele de tip popular cu 
consum redus de benzină, auto
buzele și autocarele și in gene
ral autovehiculele cu caracter 
utilitar au devenit „vedetele" 
acestei manifestări, fiind pla
sate la loc de cinste, sub lumi
na reflectoarelor. Penuria de 
combustibil a redat, astfel, sa
lonului caracterul de lucru al 
unui tîrg internațional unde 
primează utilitatea vehiculelor 
expuse și nu prezentarea unor 
modele ultraluxoase de mare li- 
traj și cu consum ridicat de 
benzină, destinate uzului pătu
rilor celor mai avute.

• O TEMPERATURĂ 
NEOBIȘNUIT DE SCĂ
ZUTĂ s-a instalat în statele 
nordice ale Indiei. în statul 
Uttar Pradesh au murit de frig 
48 de persoane, in Jamu și Kaș- 
mir — 20 de persoane, iar in 
statul Bihar — 100. în orașul 
Srinagar, mercurul termometre
lor a coborît sub minus 5 grade.
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