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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la 27 noiembrie, delegația 
parlamentară din Marea Britanie, 
condusă de Sir Fitzroy Maclean, 
membru al Camerei Comunelor, 
care face o vizită în țara noastră.

Din delegația parlamentară fac 
parte lord Strathspeay, lord Willis, 
membri ai Camerei Lorzilor, doam
na Doris Fisher, Sir Charles Tay
lor, N. G. Carmichael, Richard 
Crawshaw și W. G. O. Morgan, 
membri ai Camerei Comunelor.

La primire au participat Ștefan 
Voi tec, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Mircea 
Rebreanu, deputat, secretarul Co
misiei juridice a M.A.N.

A fost de față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

Parlamentarii britanici au mul
țumit pentru onoarea de a fi pri
miți de președintele Consiliului de 
Stat, pentru ospitalitatea șl priete
nia cu care au fost înconjurați în 
tot timpul vizitei. împărtășindu-șl 
impresiile din timpul petrecut în 
țara noastră, oaspeții și-au expri
mat admirația față de progresele 
realizate de România, față de poli
tica sa, au urat noi succese în dez
voltarea multilaterală a țării.

în timpul întrevederii au fost 
discutate probleme ale dezvoltării 
relațiilor româno-britanice, eviden- 
țlindu-se interesul ambelor țâri 
pentru, o conlucrare cît mal amplă 
în toate domeniile. în acest cadru, 
a fost relevată importanța vizitelor 
reciproce, Inclusiv a delegațiilor 
parlamentare, pentru mal buna cu
noaștere și înțelegere, pentru valo
rificarea tuturor posibilităților în

vederea Intensificării raporturilor 
bilaterale,

Abordîndu-se unele probleme ale 
vieții politice pe continentul euro
pean șl în lume, s-a subliniat fap
tul că orînduirhle sociale și politice 
diferite între state .nu trebuie să 
constituie un impediment în cău
tarea în comun a punctelor de a- 
propiere și înțelegere în vederea 
întăririi climatului de colaborare 
Internațională, instaurării unor re
lații noi, care să asigure securita
tea și pacea trainică în lume.

Președintele Consiliului de Stat 
a transmis, prin Intermediul par
lamentarilor britanici, cele mal 
bune urări de fericire, prosperitate 
și pace poporului Marii Britanii.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Marți, 27 noiembrie 1973, au început lu
crările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Lucrările plenarei au fost deschise de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român. La pro
punerea secretarului general al partidului, 
Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît să-și desfă
șoare lucrările împreună cu Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale a

României și o adoptat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi :

1. — Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economică și so
cială și proiectul Bugetului de stat 
ale Republicii Socialiste România pe 
anul 1974 ;

2. — Cu privire la principalele pro
bleme ale dezvoltării energetice în 
România și măsurile de economisire a 
combustibilului și energiei electrice ;

3. — Probleme internaționale.
La lucrările plenarei participă ca invitați 

primi-secretari ai comitetelor județene, 
miniștri, conducători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, redactori 
șefi ai presei centrale, activiști de partid și 
de stat.

Plenara C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem 
au stabilit ca în cursul zilei de marți să se 
studieze documentele, urmînd ca dezbate
rile să înceapă miercuri, 28 noiembrie.

Rîul Cerna,
pe albie 

nouă

Ce răspund
b u z o i e n i i

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
C.C. AL P.C.R

în ziua de 27 noiembrie a.c. a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Executiv a examinat proiec
tul Planului național unic de dezvoltare 
economică și socială și proiectul Bugetu
lui de stat ale Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1974 și a stabilit să fie su
puse Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, Comitetul Executiv o 
analizat măsurile necesare pentru o mai 
judicioasă corelare, în cadrul ramurilor, 
a salariilor muncitorilor calificați, o îmbu
nătățire a salariilor tarifare de bază din 
categoriile inferioare. în acest sens, s-a 
stabilit ca, în anul 1974, la definitivarea 
sistemului de remunerare să se aibă în ve

dere creșterea salariului tarifar la catego
ria I de bază, iar majorările care ur
mează să aibă loc în viitor să se aplice 
la noul salariu de bază. De asemenea, 
s-a stabilit ca industria textilă să fie înca
drată într-o categorie superioară de sala
rizare.

Ridicarea salariului tarifar la categoria 
I de bază se va înfăptui pe seama creș
terii productivității muncii, realizării de 
economii, mai bunei gospodăriri a mij
loacelor materiale și financiare ale fiecă
rei întreprinderi, ale fiecărei ramuri.

îmbunătățirea sistemului de salarizare 
a muncitorilor calificați se înscrie în an
samblul de măsuri luate de conducerea 
partidului și statului în vederea aplicării 
în viață, cu consecvență, a hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale ale P.C.R. cu privire la ridicarea 
neîntreruptă — pe măsura dezvoltării 
economiei și creșterii venitului național —

a nivelului de trai material și spiritual al 
celor ce muncesc.

Comitetul Executiv își exprimă convin
gerea că oamenii muncii vor depune în 
continuare eforturi pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a programului 
elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., 
că vor realiza planul cincinal înainte de 
termen și vor ridica eficiența întregii acti
vități economico-sociale, sporind astfel 
avuția națională și creînd posibilități pen
tru creșterea permanentă a bunăstării în
tregului nostru popor.

în continuare, Comitetul Executiv a sta
bilit să se treacă la reducerea prețurilor 
cu amănuntul la frigiderele electrice cu 
compresor din producția internă.

De asemenea, a aprobat modificarea 
prețurilor de contractare la strugurii de 
vinificare în unele grupe de podgorii.

în încheiere, Comitetul Executiv a re
zolvat unele probleme ale activității cu
rente.

Rîul Cema a fast obligat 
marți să-și schimbe, in amonte 
de Herculane, albia milenar^. Pe 
mai mult de o jumătate de ki
lometru apele sale sint dirijate 
pe o galerie specială — făurită 
de constructorii grupului de 
șantiere al întreprinderii de 
construcții hidrotehnice Drobe- 
ta Turnu-Severin in vederea 
executării barajului in spatele 
căruia urmează să se acumule
ze 124 milioane mc de apă.

înscrisă in proiecție Comple
xului hidrotehnic și energetic 
Cerna-Motru-Tismana. devie
rea Cemei a avut loc cu 36 
de zile in avans față de grafi
ce și cu 5 zile mai devreme 
comparativ cu angajamentul ce 
și l-au asumat colectivele de 
constructori.

(Agerpres)

r

In munca de partid
planificare și perspectivă

,,Trebuie să recunoaștem deschis că nu peste tot s-a acordat atenția 
necesară problemelor conducerii, îmbunătățirii metodelor și stilului de muncă, 
cunoașterii temeinice a tuturor laturilor activității, planificării cît mai bune a 
muncii organizațiilor de partid. Din această cauză, unele organizații nu reușesc 
să cuprindă bine toate sectoarele de activitate. Munca de conducere presupune 
o bună repartizare a forțelor, o bună planificare a activității, astfel incit nici o 
latură a muncii să nu fie scăpată din vedere nici un moment".

NICOLAE CEAUȘESCU

la o întrebare nedibace
a reporterului

Despre „economii in campanie", despre permanența 
spiritului gospodăresc și despre ceea ce un secretar 
de organizație de partid socotește a fi mai presus de 

toate

Încheierea ridului de edito- 
pubbcate pe marginea cuvin- 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

secretari

in 
riale 
tării . 
la consfătuirea cu primii 
și secretarii pentru problemele or
ganizatorice ai comitetelor județe
ne*  de partid, ne oprim asupra 
unei probleme de o mare însem
nătate — perspectiva in munca de 
partid.

Perspectiva constituie o caracte
ristică permanentă și definitorie a 
activității partidului nostru ca par
tid comunist, revoluționar. Mai 
mult, s-ar putea spune că larga vi
ziune de perspectivă i-a fost pro- 
pr.e încă „din leagăn" ; partidul 
comuniștilor s-a născut ca organi
zație revoluționară care, scrutind c,u 
clarviz.une perspectiva istorică a 
viitorului, a afirmat cu vigoare ne
cesitatea făuririi soc.etății noi. so
cialiste, oon sacri nd i?-și întreaga ac
tivitate transformării acestei per- 
apecîive in realitate. în aceeași vi- 
z.une de largă perspectiva, partidul 
a prevăzut transformarea României 
dintr-o țară cu o economie Înapo
iată, predominant agrară, Intr-o 
țară cu o economie socialistă mo
dernă, cu o industrie dezvoltată șl 
o agricultură in plin progres — pla
nurile partidului găsmdu-și strălu
cită materializare in realitățile 
României de azi.

întreaga activitate a partidului se 
barează pe știință, pe cunoașterea 
legilor obiective de dezvoltare a 
societății, definite de materialismul 
dialectic și istoric, iar o conducere 
științifici a vieții economice și so
ciale implică previziunea evoluției 
de viitor. Mai mult ca oricind. eta
pa actuală de dezvoltare a țării, 
cind viitorul Românie: se configu
rează in coordonate atu de clare, 
validează maxima potrivit căreia 
A CONDUCE ÎNSEAMNĂ A PRE
VEDEA. Rolul partidului de forță 
conducătoare a societății se exerci
tă tocmai prin capacitatea sa de a 
acționa cu o largă perspectivă, anti-

cipind din timp problemele ce se 
vor ivi și pregătind cu grijă premi
sele soluționării lor.

Toate programele și planurile ela
borate de partid — programul fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate adoptat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională, pla
nurile cincinale, programele națio
nale de dezvoltare a diferitelor ra
muri ale economiei, științei, pro
gramul ideologic al partidului, ela
borat de plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971 — constituie expresii 
ale conducerii vieții sociale intr-o 
largă perspectivă. Acest mod de lu
cru și-a găsit expresie în constitui
rea Comisiei centrale de partid și 
de stat pentru elaborarea prognoze
lor de dezvoltare economică și so
cială, a cărei experiență a fost pre
luată ?i îmbogățită. îndeosebi in 
direcția îmbinării dialectice a prog
nozei. planificării și cercetării știin
țifice. de către Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, 
organ de partid și de stat, care are 
drept președinte pe secretarul ge
neral al partidului.

Se cuvine relevat, in această or
dine de idei, ca unul dintre princi
palele progrese calitative reali- 
lizate în ultimul timp in per
fecționarea stilului de muncă 
al organizațiilor de partid, fap
tul că ele s-au deprins, in mă
tură tot mai mare, să-și desfășoa
re activitatea in spirit de largă 
perspectivă, să-și stabilească o- 
blective mobilizatoare de viitor — 
pe baza studierii precise a realită
ților, a aprecierii chibzuite a for
țelor și resurselor, a estimării lu
cide a evoluției factorilor econo
mici și sociali. Tocmai un aseme
nea mod de lucru permite organi
zațiilor de partid să-și stabileas
că țeluri determinate — cum ar 
fi, ca să ne referim doar la un e- 
xcmplu, angajamentul organizației 
de partid a Capitalei privind rea
lizarea cincinalului in patru ani și

jumătate, realizarea unei produc
ții suplimentare de 52 miliarde lei. 
Asimilarea prognozei ca instrument 
de lucru in practica curentă a or
ganizațiilor de partid reprezintă, 
in condițiile actuale, una dintre 
principalele cerințe ale însușirii 
științei conducerii societății, o com
ponentă de bază a acesteia.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea sa, 
este insă o realitate că spiritul de 
perspectivă nu s-a înrădăcinat încă 
in practica de zi cu zi a tuturor 
organizațiilor de partid ; se acordă 
Încă insuficientă atenție planifică
rii in munca de partid, fapt care 
împiedică cuprinderea in condiții 
satisfăcătoare a tuturor sectoarelor 
de activitate.

Principala deficiență care per
sistă constă in mentalitatea prac- 
ticist-ingustă, care duce la concen
trarea forțelor și energiilor aproa
pe exclusiv către rezolvarea sar
cinilor curenta sau arzător-ime- 
-diate. Activiștii de partid nu-și 
cruță eforturile, muncesc cu. abne
gație. investesc energie si inițiati
vă, dar, de regulă, investiția este 
„alocata**  aproape exclusiv pentru 
îndeplinirea sarcinii la zi, mai rar 
luindu-se in atenție problemele de 
viitor. Mai sint activiști care spun 
sau gindesc : „avem și așa destule 
treburi astăzi, pentru sarcinile de 
miine — vom trăi și vom vedea !“ 
Nu este de mirare că atunci cind li 
se cer acestor tovarăși păreri, su
gestii. propuneri referitoare la di
recțiile dezvoltării în perspectivă a 
întreprinderii, oralului sau jude
țului. ei nu pot da decît răspun
suri care poartă amprenta vădită 
a empirismului și improvizației.

Consecința acestei optici rutiniere, 
lipsite de orizont, constă In aceea 
că afectează desfășurarea in bune 
condiții a activității de partid — 
nu numai de perspectivă, ci sl a

citi cele scrise de dv. 
De aceea, am să incep 
prin a vă spune că 
stăm bine cu oamenii.

— Vă referiți, desi
gur, la faptul că aveți 
un colectiv capabil să 
facă fată cu succes 
unei acțiuni de am
ploare, cum este aceea 
a economiei de ener
gie.

— In cazul de ta\h 
termenul acțiune mi 
se pare impropriu, el 
presup’unînd, cumva, 
o actiyitate de campa
nie, ocazională. Or, in 
colectivul nostru este 
vorba de o permanen
ță a preocupării pen
tru economii — și nu 
doar in domeniul e- 
nergîei — ceea ce în
seamnă, In ultimă in
stanță, că in în
treprinderea noastră 
există un spirit gos
podăresc prezent la 
fiecare loc de muncă, 
la fiecare om. Iar ar
gumentele în sprijinul 
acestei afirmații nu 
ne lipsesc.

...înainte de a enu
mera cîteva dintre a- 
ceste argumente, fur
nizate din belșug cie 
către secretarul de 
partid, să amintim o 
realitate fundamenta
lă caracteristică „sîr- 
marilor" de la Buzău: 
în investigațiile intre-

cont o economie de 
energie electrică de 
cinci milioane de kilo
wați.

ARGUMENTE. In 
cei aproape zece ani 
de cind există, această 
întreprindere — deși 
ființează intr-un oraș 
fără tradiții industria
le, pe o platformă tî- 
nără, din categoria ce
lor cărora nu le lip
sesc „problemele" — 
și-a îndeplinit totdea
una planul anual, în 
ultimii ani chiar de- 
pășindu-1 substanțial 
și. în general, neîn- 
registrînd nici un fel 
de pierderi materiale 
(risipă) sau .morale 
(reproșuri din partea 
colaboratorilor sau 
clienților) • Colecti
vului acestei între
prinderi nu-i lipsește 
vocația angajamente
lor pe cit de specta
culoase, pe atît de 
chibzuite, realitate pe 
care o confirmă tot 
faptele concrete : în 
1972, de pildă, planul 
depășirilor a fost su
plimentat. după ma
tura gîndire a colecti
vului, de la nouă la 
65 de milioane — și a 
fost realizat • Perma
nența acestei stări de 
lucruri este validată 
de o altă realitate pal
pabilă : din punct de 
vedere productiv, co
lectivul întreprinderii 
și-a sărbătorit Reve
lionul *74  in... septem
brie 1973 • In sfirșit, 
un argument specific 
obiectivelor acestui re
portaj : pe primele 
nouă luni ale anului, 
întreprinderea de care 
vorbim își trecuse în

★
...Am socotit nece

sare aceste „argu
mente" in deschiderea 
rîndurilor de față pen
tru a sugera cititorului 
greutatea concretă, va
lidată prin fapte, a a- 
firmației cu care i-a 
întimpinat pe reporteri 
maistrul Stan Cazan, 
secretarul comitetului 
de partid de la Fa
brica de sîrmă și pro
duse din sirmă din 
Buzău. întrebarea lor 
fusese simplă și lapi
dară : „Cum stați cu 
economiile de ener
gie ?“ Răspunsul însă*  
s-a refuzat lapidarită-' 
ții, muțind discuția, 
după cum se va ve
dea. din cadrul unei 
obișnuite „investigații 
de producție". în acela 
al implicațiilor etice. 
Căci iată ce ne-ra spus 
maistrul Cazan :

— Aș putea «ă vă 
răspund simplu : Stăm 
bine 1 și v-aș convinge 
prin cifra din scripte : 
cinci milioane de kilo
wați economisiți in 
nouă luni. Dar dacă 
nu v-aș spune și cum, 
în ce context, in ce 
ambiantă s-a obținut 
acest Bine — cu care 
colectivul nostru se 
mîndrește pe bună 
dreptate —, răspunsul, 
cred eu, n-ar fi nici 
întreg, nici util ca 
schimb de experiență 
pentru cei care

din '74 cu

un ceas

Șl MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Petre DRAGU 
Mihai BIZU

(Continuare 
în pag. a III-a)

Ceasurile

directorul general ad
junct al Centralei in
dustriale de tractoare 
și mașini agricole, di
rectorul întreprinderii.

lui. Datorită acestor 
îmbunătățiri, noul trac
tor va realiza o înaltă 
productivitate și va a- 
sigura o manevrabili-

similare din clasa res
pectivă, fabricate în 
străinătate. Soluțiile 
vizează, in special, sis
temul de comandă al

rea de autocamioane 
și care va fi utilizat, 
în paralel, și pentru 
echiparea unor auto
vehicule de capacitate

mai devreme
Pentru 1974. întreprinderea de 

ceasuri ..Victoria"-Arad anunță 
cîteva noutăți : primele ceasuri 
românești cu pendulă (meca
nism de întoarcere la 7 zile). ?i 
primele ceasuri de bucătărie. In 
total, fabrica arădeană va livra 
magazinelor comerțului 27 de 
noi tipuri de ceasuri.

CUM ACȚIONAȚI PENTRU 

REDUCEREA CONSUMULUI
DE ENERGIE Șl COMBUSTIBIL?

LA PRODUSE ALE ECONOMIEI FORESTIERE

Răspuns Ia anchetă în pag. a lll-a

Pesle cîteva zile, mai exact la sfirșitul acestei luni — cu 30 de zile mai devreme — pe cea mai nouă platformă a siderurgiei românești, la întreprin
derea de oțeluri aliate din Tirgovlște, va avea loc un eveniment deosebit : elaborarea primei șarje de oțel aliat 1a primul cuptor electric de 50 tone. 
In prezent, aici se fac ultimele pregătiri în vederea începerii cu deplin succes a activității siderurgice tirgoviștane. In fotografie : vedere de pe platforma 

noii baze siderurgice de la Tirgovlște ‘ Foto : S. Cristian
 /

(Continuare in pag. a IV-a)

BRAȘOV (Corespon
dentul „Scinteii", Ni
colae Mocanu). — Cu 
prilejul ultimelor vi
zite de lucru întreprin
se la Brașov, secreta
rul general al partidu
lui. tovarășul Nioolae 
Ceaușescu. a trasat ca 
sarcină cercetătorilor 
și specialiștilor bra
șoveni să conceapă și 
să realizeze, intr-un 
timp scurt, un nou tip 
de tractor cu caracte
ristici superioare trac
torului de 150 CP a- 
flat in fabricație.

Colectivul întreprin
derii de tractoare ra
portează conducerii 
partidului că. In cursul 
zilei de Ieri, a Început 
montajul primului lot 
(prototip) de tractoire 
de 180 CP, pe șenile. 
Din datele furnizate 
de Ing. Virgil Florea.

La Brașov, pe banda de montaj

UN NOU TIP DE TRACTOR-S. 1800
rezultă că La noul lip 
de tractor s-au aplicat 
soluții tehnice avan
sate, care il situează, 
de la bun început, la 
nivelul celor mal 
prestigioase produse

tractorului și echipa
mentelor cu care este 
dotat. sistemul dș 
transmisie hidromeca
nică, sistemul de ru
lare și condițiile de 
muncă ale tractoristu-

tate mal ușoară a co
menzilor.

Noul tractor va fi e- 
chipat cu un motor 
Diesel (de 215 CP), ca
re urmează să fie asi
milat la intreprinde-

ridicată, pe această 
cale traducindu-se in 
viață o altă indicație a 
conducerii partidului 
— și anume : adînci- 
rea procesului de uni
ficare și tipizare In

fabricatia unor pro
duse.

După montaj, lotul 
de tractoare S-1300 
va fi supus probelor 
de andurantă in sco
pul testării caracteris
ticilor sale tehnice și 
funcționale, în vede
rea stabilirii tehnolo
giilor definitive de fa
bricație. in așa fel in
cit întreprinderea din 
Brașov să poată lua 
măsurile necesare ca
re să asigure realiza
rea. in condiții opti
me. a sarcinilor stabi
lite pentru 1974 la a- 
cest produs. Noul tip 
de tractor este desti
nat, în primul rlnd. 
Lucrărilor pe șantiere
le de construcții și 
drumuri, de îmbună
tățiri funciare și hi
droameliorații șa.
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FAPTUL] 
DIVERS!
încleștare 
cu valurile 
Dunării

Rada portului Brăila. Vlnt 
aspru, valuri agitate. La un mo
ment dat, o rafală puternică a 
smuls nava ., Honda" — sub pa
vilion somalez - fl a tmplns-o 
spre mijlocul fluviului, fiind a- 
menințaiâ să se răstoarne. Nava 
trebuia cit mal grabnic salvată. 
Ajuns, cu greu, la bordul ei, 
pilotul român Ion Boroș a re
curs la o manevră îndrăzneață, 
apoi la un rondou de forță și 
alte numeroase Încercări cura
joase, de mare măiestrie. Dună 
5 ore de încleștare cu valurile 
Dunării, nava ..Honda" a fost 
din nou acostată la țărm. Iar 
pilotul I. B. — acostat" ime- 
d.at spre a fi felicitat, pentru 
măiestrie și curaj, de întregul 
echipaj, do colegi, de prieteni. 
Și. acum, de noi. Merită I

O urmărire... 
ca-n filme!

Miez de noapțe. Noapte de 
smoală. Pe străzile municipiu
lui Gh. Gheorghiu-Dej goneș
te, ca la un raliu, camionul 
31-HD-2253. Alarmat, lucrăto
rul de miliție C. Oprea i-a ie
șit în cale să-1 oprească. No
roc că-n ultima clipă s-a ferit. 
Camionul a trecut pe lingă el 
ca un bolid. Și a urmat o... ur
mărire. in noapte, ca-n filme, 
pină cînd, in sfîrșit, camionul a 
fost oprit și de la volan a co- 
borit Dumitru Huian. Un tinăr 
din localitate, plecat la vinat de 
iepuri, „împușcind insă din- 
tr-un foc" trei infracțiuni, fără 
a mai socoti excesul de viteză 
și nesupunerea la somație : pri
mo — camionul cu pricina il 
furase din fața hotelului „Tro- 
tuș" ; secund-o — conducea fără 
permis de conducere ; terțo — 
era beat criță. Pentru toate in
fracțiunile la un loc, va fi ochit 
tot „dintr-un foc", c-o pedeapsă 
pe măsură, să-i fie de-nvăță- 
tură.

Cine 
a pierdut 
o... rochie de 
mireasă ?

O vizită Ia biroul de obiecte | 
găsite din stafia C.F.R. Craiova 
surprinde atit prin numărul I 
mare, cit ți prin diversitatea I 
lor. Ca intr-un veritabil bazar, ' 
găsești aici tot felul de canistre 
ți damigene, geamantane șl an
tene, fulgarine fi umbrele, ciz
me și andrele, serviete, șosete, 
pantofi, cartofi etc., etc. ...în
tre toate, tronează, frumoasă și 
spumoasa, o rochie de... mireasă. 
Și asta, nu de azi de ieri, ci de 
aproape 3 luni, de cind acest 
„obiect găsit" a fost uitat in
tr-un tren personal de o per- ■ 
soană încă neidentificată. O fl I 
fost mămica sau nășica ? Dacă, | 
între timp, mireasa s-a măritat, . 
ii dorim „casă de piatră". Dacă I 
nu — rochia o așteaptă.

„Conser 
vare“

După o suită de condamnări 
insumind 17 ani, 10 luni ți 15 
zile (pentru falsuri, escroche
rii, delapidări ți înșelăciuni) 
Paul Negoiță s-a gindit xd-ți 
mai încerce o dată norocul intr-o 
slujbă mai acătării, cu acte in 
regulă, care atestau că a termi
nat liceul la Giurgiu ți faculta
tea la București ; a fost angajat 
imediat la Șantierul de irigații 
Gălâțui-Călărași, in funcția de 
economist, apoi ca șef al servi
ciului financiar. Și poate că mai 
stătea încă in postul respectiv 
dacă „ceasul raw4. cum avea 
să spună el la proces, nu l-ar 
fi îndemnat să se transfere la 
Fabrica de conserve din Fetești. 
Numai că acolo i s-au cerut ac
tele în original și n-a putut pre
zenta spre justificare declt ce- I 
le... 7 clase primare pe care le I 
are. Și mai zicea dumnealui, • 
tinguindu-se, la proces : „Nu 
stăteam eu bine unde stăteam ? 
Conserve imi trebuiau 7" Uite 
că i-au trebuit. Conserve a do
rit, conserve a aflat, ața că va 
fi din nou pus la „conservat".

C-un duș 
rece, poate 
trece

Iulie 1973. Vară. Căldură ma- ’ 
re. Văpaie. Bun ar fi un duș, 
bună ar fi o bale. Dar baia 
publică din centrul Ploieștiulul 
șl-a pus la Intrare un mare afiș 
mare : „închis pentru renovare. 
Reparații la instalații".

Acum o lună, veste bună, 
bucurie șl mai mare : Inaugu
rare. Baia ploieșteană a fost 
luată cu asalt. Numai că bucu
ria a fost scurtă. Din nou, la 
baia ploieșteară a apărut la 
intrare același mare afiș? mare : 
„închis pentru renovare". Se 
pare că primul duș renovat va 
fi rezervat Intru săpuneală pen
tru lucru de minfulală. ’

Rubrică redactată de f

Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii"

Cu gîndul și fapta 
la oamenii de mîine

Sub titlul ..Cu «indul la oamenii de 
mllne“. „Scintela" din 8 decembrie 1972 
publica o relatare asupra plenarei Comi
tetului județean Constanta al Frontului 
Unității Socialiste, In care fuseseră a- 
nalizatl factorii economlco-soclali ce 
concură la creșterea numerică a popu
lației ludctului si «e întocmise un cu
prinzător olan de măsuri. Revenim acum 
pe urmele articolului publicat atunci, pen
tru a afla cum alnt traduse in fapt mă
surile respective.

Interlocutorul nos
tru. tovarășul Inginer 
ION TUDOR — prim-
vicepreședlnte al con
siliului popular jude
țean. președintele co
misiei de demografie
— ne Asigură că. In tot 
acest răstimp, comi
sia s-a întrunit tri
mestrial. analizind de 
fiecare dată îndepli
nirea obiectivelor care 
concură la creșterea 
natalității, la îmbu
nătățirea continuă a 
stării de sănătate a 
populației : dezvolta
rea rețelei de grădi
nițe, croșe și canti
ne. aprovizionarea 
populației cu produ
se alimentare si de uz 
gospodăresc etc., etc. 
De fiecare dată au 
fost înaintate comi
tetului executiv al 
consiliului popular ju
dețean propuneri de 
măsuri a căror apli
care să ducă la îmbu
nătățirea activității a- 
cestor sectoare.

Una dintre cele mai 
Imperioase cerințe era
— la sfirsitul anului 
1972 — cuprinderea in 
InvăUmintul preșcolar 
a unui număr cit mai 
mare de copil, astfel 
Incit mamele salaria
te să fie absolvite. In 
timpul activității pro
ductive. de grija celor 
mici. S-a stabilit, in 
acest sens, un olan cu 
obiectivele ce se vor 
construi si amenaja 
pină la sfirsltul cin
cinalului si altul, de 
perspectivă, care pre
vede ca pină in 1980

să fie cuorinsi In re- 
teauA preșcolară 90 la 
sută din totalul copii
lor. Pc baza planului, 
s-a tre'cut imediat la 
realizarea obiective
lor caro necesitau cca

Incă 500. Acestui nu
măr 1 se adaugă alte 
1 008 locuri în cele 18 
grădinițe cu orar pre
lungii ale întreprin
derilor șl instituțiilor, 
din care, cele de la 
fabrica integrală de 
lînă. de la întreprin
derile agricole de stat 
Poarta Albă. Cerna
vodă si Topralsar au 
fost date in folosința 
In această toamnă. 
Alte 162 de grădinile 
sătești — din care 87 
au asigurat în vara a- 
ccstui an, in perioada 
muncilor agricole, șl 
căminizarea copiilor

pentru permanentiza
rea cadrelor didactice 
si sanitare în mediul 
rural (astfel Incit să 
pontă asigura o bună 
educație in procesul 
Instructiv ei să-și 
poată aduce o sub
stanțială contribuție in 
domeniul sănătății), 
ncestca beneficiază de 
condițiile îmbunătăți
te create prin darea 
In folosință in acest an 
n unor blocuri de lo
cuințe In comunele 
Ostrov. Ghindăreștl, 
Oltina. unwind ca In 
nnii viitori să se con
struiască locuințe ase

piețe si vaduri comer
ciale. tar In apropierea 
si incinta marilor u- 
nitățl industriale au 
fost amenajata băcă
nii și unități comer
ciale alimentare care 
desfac semi prepara te 
culinare sau la co
mandă, ușurind astfel 
activitatea de gostx>- 
dine a salariatelor. 
O serie de bufe
te șl depozite de 
băuturi au fost repro
filate pe vlnzarea 
produselor tip „Gos
podina". astfel că nu
mărul unităților de

Problemele demografiei pe agenda 

de lucru a Consiliului județean Constanța 

al Frontului Unității Socialiste

mai mare urgentă, fo- 
losindu-se in acest 
scop atit veniturile 
bugetare șl sumele 
din contribuția bă
nească a populației, 
cit și contribuția în
treprinderilor. a coo
perativelor agricole de 
producție etc. Ca ur
mare. numărul locu
rilor în grădinițele de 
copil din mediul ur
ban a crescut incă din 
această toamnă cu 500. 
Au fost construite și 
date în folosință, de 
curînd. localuri noi. 
cu dotări moderne. în 
trei din noile cartie
re de locuințe ale o- 
rașului Constanta, pre
cum și la Hirsova. In 
prezent. se amena
jează alte spații și se 
construiesc noi loca
luri la Medgidia și 
Cernavodă, astfel că. 
pină la 30 decembrie, 
numărul locurilor in 
grădinițele cu orar 
prelungit va crește cu

— funcționează fie in 
localuri noi. fie in 
construcții mai vechi, 
amenajate și dotate cu 
mobilier corespunză
tor. Tot In acest an 
au fost date în folo
sință noi crose la 
Constanța. Medgidia și 
Mangalia. numărul 
locurilor în astfel de 
unități trebuind să 
crească pînă la sfîrși- 
tul actualului cincinal 
cu 2 500 in mediul ur
ban. La asigurarea u- 
nor condiții cît mai 
bune acestor unități, 
la respectarea nor
melor de igienă șl 
sănătate, de aprovi
zionare etc. au fost mo
bilizate un activ larg 
de cadre didactice si 
sanitare, comitetele de 
femei și consiliile 
populare, care contro
lează permanent acti
vitatea acestora. In 
ansamblul acestor mă
suri. nu este lipsit de 
importantă faptul că.

mănătoare șl în alte 
comune.

Un alt sector care 
concură direct la bu
năstarea populației, și 
prin aceasta, la crea
rea condițiilor pentru 
creșterea ei numerică. 
11 constituie buna a- 
provizionarc cu pro
duse alimentare si in
dustriale. Studiul În
tocmit cu un an In 
urmă scotea în evi
dentă. pe lingă rea
lizările incontestabile 
în domeniul rețelei co
merciale. și o serie de 
deficiente datorate in
suficienței spatiilor 
comerciale (atit in o- 
rașul Constanta, cît și 
la Năvodari. Ovidiu, 
Medgidia etc.) fată de 
creșterea numărului 
locuitorilor în noile 
cartiere. Paralel cu 
construirea unor noi 
complexe comerciale 
la parterul noilor con
strucții. s-a trecut la 
modernizarea vechilor

acest fel a crescut In 
1973 cu 13. însăși con
tractarea mărfurilor 
de către comerț a a- 
vut in vedere In acest 
an creșterea sorti
mentelor de produse 
alimentare semlprepa- 
rate. care ușurează 
munca gospodinelor, 
precum și a unui sor
timent cît mal variat 
de articole de Îmbră
căminte pentru copii, 
iar la produsele in
dustriale o creștere 
substanțială au înre
gistrat-o cele de uz 
gospodăresc cu fo
losință îndelungată.

în sfîrșit, a treia 
latură importantă a 
activității comisiei ju
dețene de demografie 
este găsirea unor so
luții' cit mai eficiente 
privind îmbunătățirea 
permanentă a stării 
de sănătate a popu
lației, pe baza cărora 
s-au făcut propuneri 
comitetului executiv

al consiliului popular 
ludoțcan. Iar acesta 
a Întreprins cele ne
cesare. Realizările pe 
această linie vizează 
aspecte diverse ale 
vieții sociale. începlnd 
de la o mai operati
vă și eficientă muncă 
de educație sanitară 
în rîndul populației, 
pină la asigurarea u- 
nor condiții cît mal 
bune de locuit, de la o 
justă si proporționa
lă repartizare a cadre
lor sanitare, față de 
numărul locuitorilor, 
pină la crearea unul 
număr de locuri cit 
mai aproape de ne
voile reale In mater
nități. case de nașteri 
etc. Toate acestea sînt 
evidente atît In me
diul urban, cit și în cel 
rural, deoarece In fie
care situație s-au a- 
vut în vedere marele 
procent al populației 
flotante, ca si muta
țiile care au loc în 
demografia județului, 
ca urmare a apariției 
unor noi și puternice 
obiective economice, 
a accelerării ritmului 
pe care îl cunoaște 
industrializarea in a- 
ceastă parte a tării.

în felul acesta — pe 
fondul realizărilor so
ciale generale dințara 
noastră, consecințe fi
rești ale măsurilor 
inițiate de partid si 
de stat pentru creș
terea nivelului de trai 
și a stării de sănă
tate a populației — co
misia de demografie a 
județului Constanta iși 
aduce, prin mobiliza
rea posibilităților lo
cale șl folosirea con
dițiilor sale specifice, 
o contribuție pe cît de 
necesară pe atit de 
evidentă.

Georqe 
M1HĂESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

„Drum bun" înseamnă nu pleca,
rămîi, perseverează!

Unii : tineri ; comporta
ment aluvionar ; isteți, dar 
candidați la a pătrunde în 
notorietate prin efracție : 
beții, absențe nemotivate.

Alții : foarte tineri ; vagi 
idei despre disciplină.

Șl unii și alții : nou an
gajați și necalificați — pri
miți ca atare și dintr-o 
acută necesitate la „E- 
mailul roșu"-Mediaș, fa
brică cu tradiții de peste 
o jumătate de secol, dar 
redimensionată.

Februarie — martie 1972. 
„Vechiul val" — peste trei 
mii — și-a divizat opiniile 
față de tineri. Unii : ,fMâi, 
ui tați-vă Ia adunătura as
ta I Și-și mai zic munci
tori ! Să le spunem Adio!" 
Alții î „Nu prea arată ei 
a muncitori, dar să vedem 
ce se poate face".

„.Cei mai lezați — pro
babil din acest motiv și cel 
mai Înverșunați opozanți 
ai rezolvării problemei 5 
prin „Adio" — au fost co
muniștii de la Mecanica 1. 
Din cauza unor condiții de 
muncă mai deosebite, sec
ția lor era afectată in cel 
mal înalt grad de fluctua
ția forței de muncă. „In 
1970 au plecat din fabrică 
ca necorespunzătorl 343 de 
oameni — mulți dintre ci 
tineri ; în 1971 — 325. Am 
cerut alții. Și, firesc, i-am 
primit. Acum — iar... Ce-i 
asta ? Ne jucăm de-a an
gajările ? Și producția ? Șl 
Viitorul fabricii ?"

—Totuși, ce facem ?
— Dacă-ți iubești copi

lul, II Înveți 1
în virtutea acestui prin

cipiu, Mecanica I a lansat 
ideea : „Fiecare virstnic 
— un îndrumător și un 
educator al tinerilor I S-au 
făcut liste șl au fost Îndru
mate spre păstrare și ur
mărire șefului secției, in
ginerul Iulian Vlidăreanu. 
Ca să existe o evidență 
limpede. De pildă : Ion

Răhâianu se ocupă de Mi- 
bal Binder : Anton Bina 
de Andrei Milik : Pantea 
Maria de Ecatcrina Schu
ler : Cornelia Crișan de 
Ana Popa ; Elisabeta Ve- 
reș de Hermina Meltzer, 
ș.a.m.d.

Gligor Mustocea și Ion 
Dumitru Tudoran, locțiito
rul secretarului comitetului 
de partid pe fabrică, și, 
respectiv, secretarul comi
tetului organizației de ti
neret. au făcut bătături

cînd se duc să-și satisfacă 
stagiul militar. Apoi se-n- 
torc. S-au legat de fabrică

Vasile Șipoș — tînărul 
navetist care-și „permitea 
orice fiindcă acasă avea 
condiții de viață prea 
bune" — a devenit șef de 
echipă pe mașină și este 
de nerecunoscut — in sen
sul pozitiv. „Vinovat" de 
această schimbare : Iosif 
Tauberth, reglorul înscris 
pe prima listă de „înfiere". 
Silvia Almășan, fosta „fa

Tinerii și tovarășii lor 
vîrstnici, la locul 

de muncă

alergind să râsplndească 
inițiativa in toate secțiile, 
s-o știe toți. Vasile Și- 
poș știa că de el se ocupă- 
reglorul Ioslf Tauberth. 
Sculerul matrițer Constan
tin Dinii — tatăl unui stu
dent și al unei doctorițe în 
familia de acasă — a de
venit părinte pentru încă 
doi „copii" In fabrică. Al
ții, potrivit funcției, greu
tății răspunderilor, au „în
fiat" zeci de copii.

Acesta a fost începutul. 
„.Septembrie 1973. E.R.O. 

Mediaș, adică „Emailul ro
șu". Singura întreprindere 
producătoare de vase emai
late din țară. Fabrica cu
noscută in toate continente
le. Produse care stau cu 
cinate față in față cu crea
ții de ultimă oră din lume... 
Dar să nu ne depărtăm :

— Dar oamenii ? Mal 
pleacă 7

— Da. numai băieții.

tă problemă", a devenit nu 
doar bună, ci cea mai 
bună la locul ei de muncă. 
La fel, Martin Zenn și 
Gheorghe Kiss și-au însu
șit nu una, ci două mese
rii. Iar Mihai Binder, Mi
lik Andrei, Ecaterlna 
Schuler. Ana Popa trebuie 
căutați acum prin eviden
tele... evidentiaților în pro
ducție. Dar nu e vorba 
doar de producție. Ultimii 
tineri necalificați — total 
87 — urmează in prezent 
cursurile diferitelor mese
rii ; zeci de tineri cu cali
ficare iși completează „cla
sele lipsă" ale școlii gene
rale ; alte zeci figurfjază 
în cataloagele cursurilor 
serale ale liceelor din 
oraș. Și pentru fiecare 
există cite „un părinte", 
dar, mal ales, de la om la 
om.

Așadar, „adunătura" ce
lor nouă sute s-a transfor
mat. Cum a fost posi
bil ? „Cu efort, cu răb

dare". Secretul răbdării ? 
De pildă, comunistul Ar
pad Deny, muncitor cu 
vechime șl a cărui familie 
lucrează aproape toată în 
fabrică, s-a apropiat cu 
inima deschisă, cu toată 
încrederea de tinerii din 
jur. Nu i-a prea fost la 
indemină, dar acum nu-i 
pare rău : altfel n-ar fi 
reușit să se integreze" 
intr-unui din grupuri și să 
cunoască „de la sursă" 
frămintârlle reale ale-tine
rilor, să-i ajute in cunoș
tință de cauză să treacă 
peste obstacolele ivite. 
Alt exemplu. Se știa că 
mulți dintre tineri sînt 
frondeuri — așa, de „amo
rul artei" ; pot tot ; „te
leghidarea" — în fapt în
drumarea concretă, respon
sabilă, binevoitoare, dis
cretă — o taxau ca desue
tă, iritantă. Organizația 
de partid — și la în
drumările ei și organi
zația de tineret — desem
nase muncitori de încre
dere care să intre ei in 
acțiune dinăuntru.

Fapt este că, lri ziua 
cînd am Vizitat fabrica, co
muniștii de la Mecanica 1 
chemau la o nouă „ambi
ție" : „Să eliminăm total 
pierderile la prelucrarea 
metalului 1 Economia anua
lă preconizată: 1 500 000 de 
lei". Scrisă cu alb pe al
bastru, chemarea tocmai 
fusese ridicată sus, la ve
dere, susținută Intre doi 
stilpi din secție. Eram în
soțit de Gligor Mustocea 
și Ion Dumitru Tudoran. 
I-am surprins șușotind. „E 
ceva secret ?" i-am între
bat. „Nu. Ziceam că tre
buie să ne procurăm bas
cheți ; în el se aleargă mal 
ușor dintr-o secție în alta".

Deci, secretul ștă In în
credere, răbdare șl alergă
tură. Din «ecție în secție,

Mircea BUNEA

Adunări de constituire a organizațiilor sătești 
ale Frontului Unității Socialiste

într-o serie de județe au loc. In aceste zile, adunări de constituire 
a organizațiilor sătești ale Frontului Unității Socialiste, chemate să 
contribuie la aplicarea in viață a politicii partidului de dezvoltare con
tinuă, economică și social-culturalâ a tuturor așezărilor rurale. Organi
zațiile sătești ale F.U.S. au pornit, chiar de la constituirea lor, să-și 
onoreze prin fapte mandatul încredințat de obștea satelor, propunin- 
du-și să Înfăptuiască obieclive deosebit de importante, cum ar fi : 
r»aUrarea sarcinilor economice in unitățile agricole, inițierea de ac- 

buna gospodărire a localităților, in- 
a populației, aprovizionarea acesteia

t’uni pentru Înfrumusețarea și 
tensificarea muncii de educație 
si altele.

DJn județul Neamț, coresponden
tul nostru. Ion Manea, ne relatează 
că la adunarea de constituire a or
ganizației sătești a F.U.S.. din sa
tul Dobreni. cetățenii au hotărit să 
sprijine noul organism pentru con
struirea unei șco’i de cultură gene
rală cu 6 căli de clasă, asigurind 
cărămida necesară prin munca vo
luntară a cetățenilor. De asemenea, 
in satul Poiana, cetățenii au solici
tat ca In programul de activitate al 
organizației nou constituite să fie 
inclusă si problema construirii, cu 
forte proprii, a unei grădinițe pen

tru copii. Preocupări asemănătoare, 
pentru ridicarea economică și socia
lă a satelor, au înscris iu planurile 
de lucru și adunările populare din 
Bodcști. Vinători, Tarcău. Bicazul 
Ardelean, Ceahlău șl Poiana Teiu
lui.

Corespondentul nostru din Județul 
Argeș. Gheorghe Clrstea. ne trans
mite că in satele Sâtic $i Rucăr au 
avut loc adunări de constituire a or
ganizațiilor sătești ale F.U.S., cu care 
ocazie cei prezenți au dezbătut pro

bleme edilitar-gospodărești șl de 
valorificare mai bună a forței de 
muncă, Iar participanții la adunarea 
din satul Budeasa Mică și-au În
dreptat cu prioritate atenția spre 
mai buna utilizare a fondului fun
ciar, amenajarea de edificii cultu
rale. Întreținerea drumurilor.

Din Satu-Mare, corespondentul 
..Scinteii". Octav Grumeza. ne*  in
formează că adunările care au avut 
loc in satele Ciuperceni. Bocicău, 
Dlndești. Medișa, Cionchești, Tlreac 
șl In multe altele au prilejuit o vie 
dezbatere a problemelor economice 
și social-gospodăreștl ale localități
lor. ilustrată de numeroase propu
neri si sugestii ale cetățenilor, parti- 
cipantii la discuții vizlnd buna gos
podărire, înfrumusețarea șl Sistema
tizarea localităților, îmbunătățirea 
activității de aprovizionare si deser
vire. intensificarea acțiunilor cultu
rale și politico-educative destinate 
populației din satele sătmărene.

*

• OPINII
• PROPUNERI

• Peste 151 tone metal și 51 tone ciment ' ou ec°- 
nomisit de la Începutul anului la întreprinderea de poduri metalic» 
81 prefabricate din beton Pitești. Precizăm că numai din betonul eco
nomisit se pot confecționa aproape 9 000 de bucăți traverse. Aseme
nea rezultate au fost posibile datorită respectării stricte a normelor 
de consum. îmbunătățirii tehnologiilor de fabrlcntie, croirii rationale 
a metalului etc. (Gheorghe Dlaconu, muncitor, Pitești).

• Un nou magazin' • ,0’1 1131 in ,<>l0’lnta' de curtnd’,n 
«atul Dldlleștl. comuna Clinic, din județul Gorj. Bine aprovizionată, 
această unitate a cooperației de consum îl scutește pe săteni să se 
mal deplaseze In alte localități pentru a-șl procura mărfurile de care 
au nevoie. (Victor Morlndău, profesor, comuna Clinic, județul Gorj).

• Considerăm necesar “fonirlle competente din judetm
Sălaj să se ocupe mai mult de întreținerea rețelei de poteci montane 
si a marcajelor existente de ne muntele Mezeș. aflate In prezent In
tr-o continuă stare de degradare. Cine 91 cînd va da startul Intr-o 
astfel de „drumeție" ? (Grlgore Marcu, Cluj).

® îfl Sprijinul rldlcărli nivelului cultural al locuitorilor din 
comuna Zăneștl, județul Neamț, In această localitate a fost deschisă, 
recent, o universitate populară cu 5 secții : politică externă, legislație 
socialistă, educație materialist-științifică, educație sanitară și limbi 
străine. (Ion Axintc, comuna Zănești, județul Neamț).

O Pe drumul CU hîrtoape... Autobasculantele Secției de 
drumuri din Tltu. care transportă mixtură asfaltică, au transformat 
în hîrtoape drumul comunal ce face legătura Intre satul Dlmbovi- 
cloara, Județul Dîmbovița, si gara C.F.R. Tltu. La neglijenta șoferilor 
se adaugă șl nepăsarea conducerii secției de drumuri, care nu a 
dat curs propunerii cetățenilor de a se pietroi drumul respectiv. 
(Gheorghe Muscăloiu, tehnician C.F.R., secția L X Titu).

0 DO CUrînd la BaI? a lnccPut construcția fabricii de oxigen 
— nou obiectiv pe harta orașului șl a județului Olt. Fabrica va 
aproviziona cu oxigen întreprinderea de osii șl boghiuri din locali
tate, Fabrica de vagoane din Caracal și întreprinderea de utilaj ali
mentar din orașul Slatina. (Tlius Cioriescu, activist cultural. Balș, 
județul Olt).

0 SUțJCrâm C°nslllulul popular al comunei Aita-Mare, județul 
Covasna, să la măsuri In vederea creării unul loc de parcare pentru 
căruțe 6au alte mijloace de locomoție. în apropierea birtului exis
tent la intersecția drumurilor ce duc spre Baraolt. Belin si Apota. 
N-ar mai fi, astfel, stinjenită circulația de către cel care opresc să 
servească masa la unitatea respectivă. (Victor Incze, comuna Belin, 
județul Covasna).

0 15 000 000 lei 60011011111 la Prețul de cost au obținut In 
primii trei ani ai cincinalului, pînă la 1 noiembrie a.c., unitățile din 
cadrul întreprinderii de transporturi Oradea. în această perioadă au 
fost transportate peste prevederile planului 314 000 tone mărfuri. (Flo
rian Gheiți, corespondent voluntar. Oradea).

Ilustrată ploieșteană

0 schiță de scenariu strict autentic...
pentru instituțiile culturale din Timișoara

PROLOG

Controlul obștesc se 
exercită în mod obliga
toriu $i In instituții cul- 
tural-artistice de specta
cole. case de cultură, clu
buri. cămine culturale, 
cinematografe, muzee, bi
blioteci etc. (Art. 5. lit. 
e, din Legea nr. 6/1972, 
privind organizarea și 
funcționarea controlului 
obștesc).

PRIMUL ACT

— Cînd a fost la dv. 
ultima oară controlul 
obștesc ?

întrebarea am adre- 
6at-o mai multor condu
cători de instituții cultu- 
ral-artlstice din Timișoa
ra. Ce ni s-a răspuns ?

— N-am auzit să fi fost 
controlul obștesc pe la 
noi. Și nici de registru 
unic n-am auzit. (Traian 
Bunescu, directorul Tea
trului Național).

— Cine trebuia să 
vină ? Controlul ob
ștesc ? Șl ce să facă ? 
(Ștefan Marocsek, direc
torul adjunct al Teatru
lui maghiar de stat).

— Controlul obștesc n-a 
fost niciodată pe la noi. 
(MIhal lanculescu, direc
torul bibliotecii munici
pale).

— Nu știam că trebuie 
să vină «și la noi cort- 
trolul obștesc. (Aurel 
Andluș, responsabilul ci
nematografului „Mo
dern").

Am continuat investi
gațiile șl la : Casa mu-

nîcipală de cultură, Clu
bul muncitoresc C.F.R,, 
Filarmonică, Muzeul Ba
natul, cinematograful 
Arta. Rezultatul ? In 
nici una din aceste insti
tuții nu călcase vreun 
control obștesc. Cit pri
vește registrul unic de 
control, el lipsește cu de- 
săvîrșire din toate insti
tuțiile culturale timișo
rene vizitate.

AL DOILEA ACT

Ajunși in acest punct 
al documentării, am dat 
un telefon caricaturistu
lui Eugen Taru :

— Tovarășe Taru, v-am 
ruga să ne datl o mină 
de ajutor. Cind am ple
cat Ia Timișoara am so
licitat redacției să rezer
ve mai mult spațiu ti

pografic pentru a scrie 
despre experiența contro
lului obștesc de aici. Nu
mai că... și-i relatăm 
cele constatate pe teren. 
Cu ce-am putea umple 
spațiul respectiv ?

...întorși la redacție am 
găsit caricatura de mai 
jos.

AL TREILEA ACT
Discuție cu tovarășul 

Dumitru Preda, președin
tele Comitetului pentru 
cultură și educație socia
listă din județul Timiș :

— Cum vă explicați că 
instituțiile ce vă sînt 
subordonate nu au cu
noștință de controlul ob
ștesc și nici nu sînt do
tate cu registre unice de 
control ? Doar Legea nr. 
6/1972 — care prevede o-

— Dacă ar fi fost lipsuri în instituțiile cultural*  
artistice nu le-am fi văzut noi ?

bligativitatea acestor lu
cruri — a intrat în vi
goare de un an și ju
mătate !

— In ce mă privește, 
știam de existența con
trolului obștesc șl chjar 
mă întrebam dacă nu va 
veni și la nok

Iată și opinia președin
telui comisiei municipale 
de control obștesc, tova
rășul Walter Hallabrin, 
care trebuia să urmăreas
că mobilizarea echipelor 
pentru a se deplasa pe 
teren :

— La noi, controlul ob
ștesc a obținut bune re
zultate in alte sectoare, 
mai ales in unitățile co
merciale și de servire 
publică. în unitățile de 
cultură, e adevărat, nu 
avem cu ce ne lăuda, 
deși, la timpul potrivit, 
am constituit echipe — 
cu legitimații in regulă 
— și pentru acest sector. 
Domeniul cultural-artis
tic ne-a scăpat complet. 
Vă asigur insă că în cel 
mai scurt timp vom lua 
măsuri hotărite pentru a 
Îndrepta radical situația.

EPILOG

...Adevăratul epilog 11 
aminfirri cu două-trel 
luni de zile, răstimp în 
care — sperăm șl noi — 
echipele de control ob
ștesc din Timișoara, se 
vor deplasa și în Institu
țiile cultural-artlstice.

Rubrică realizată de
Mihai IONESCU 
Cezar IOANA ___ ____ J
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ANCHETA I CUM ACȚIONAȚI PENTRU REDUCEREA
NOASTRĂ

la produse ale economiei forestiere și materiale de construcții
între unitățile economice mari consumatoare de energie electricâ și 

combustibil se numârâ și cele din codrul ramurii economiei forestiere și a ma
terialelor de construcții. Acțiunea de raționalizare a consumurilor de com
bustibili și energie electrica, declanșate încă de la începutul acestui an, în care 
ou fost angrenați cei mai buni specialiști, tehnologi și energeticieni din uni
tățile ramurii amintite, cercetători și proiectanți din institutele de cercetări și 
proiectări, a permis realizcrea unor importante economii. Astfel, în trei 
trimestre din acest an, la o serie de produse a căror fabricare necesita un con
sum mare de combustibil și energie olectricâ (cum ar fi clincher pentru 
ciment, produse ceramice, Daste celulozice, prefabricate din beton, placi dqlo- 
mterate Ș*  mobila), economiile însumează peste 13 milioane kWh energie elec
tricâ și peste 56 000 tone combustibil convențional. Aceste economii puteau fi 

Ing. ION TOMESCU, 
directorul Combinatului de lianți 

ți azbodment din Tg. Jiu

1 Numai prin Înlocuirea parțială
• a adaosului de zgura cu cenușă 

de termocentrală, anul viitor vom 
economisi 170 000 mc gaze natura
le, iar prin îmbunătățirea funcțio
nării electrofLitrelor peste 400 000 
kWh energie electrică.

2 Volumul total al economiilor pe
• care ne propunem să le reali

zăm in anul viitor însumează pes
te 1.2 milioane mc gaze naturale 
șl 700 000 kWh energie electrică.

Inq. CONSTANTIN HR1STU, 
director tehnic la Combinatul 

de lianți ți azbociment din Alețd

IHotăritoare pentru realizarea
• economiilor de combustibil și e- 

nergie electrică prevăzute pentru 
anul viitor sint acțiunile privind

combustibil convențional. La ener
gic electrică economiile se vor 
realiza prin optimizarea Încărcării 
utilajelor pentru a nu funcționa 
„în gol" și prin reducerea ilumina
tului exterior cu 50—70 la sută, iar 
a celui din hale și birouri cu 30 la 
sută.

2 în anul viitor, la celuloză vom
• lucra cu un consum de com

bustibil convențional planificat si
milar cu cel din Acest an, dar cu 
altul mai redus Ia energie electri
că cu 2 kWh pe tona de celuloză. 
Pe această bază se prellmină obți
nerea unei economii de 150 tone 
combustibil convențional și de peste 
1,1 milioane kWh, Pe Întregul 
combinat, eforturile «înt concentra
te asupra realizării unei economii 
de 11 600 tone combustibil conven
țional șl 2,7 milioane kWh energie 
electrică.

I > 
»

> 
R

însă și mai substanțiale, dacă într-o serie de unități nu se depășeau nor
mele de consum, daca pretutindeni și la toate produsele s-ar fi acționat con
secvent, în vederea reducerii contihue a consumurilor de energie electrică și 
combustibil.

Pornind de la sarcinile stabilite prin hotârîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și de la prevederile Decretului Consiliului de Stat referitoare la 
gospodărirea rațională a energiei electrice și combustibilului, ancheta noastră 
întreprinsă în mai multe unități din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții urmărește să releve modul concret în care se acțio
nează în scopul traducerii operative în viață a programelor elaborate pentru 
reducerea consumurilor la cîteva produse — și anume t CIMENT, PLĂCI FIBRO
LEMNOASE și CELULOZĂ.

într-una din secțiile Fabricii pentru stofe do mobilă și țesături tehnice din 
Gheorghieni

Economii realizate... si rezerve iscă nevalorificate Un șef de fermă fruntașa explică

AVANTAJELE
ACORDULUI GLOBAL 

IN ZOOTEHNIE

CIMENT O
Pe ansamblul ministerului, la arest produs. după trei 

trimestre, economiile de combustibil sl energie electrică 
însumau peite 8 000 tone sl, respectiv, 11 700 MWh. Dar, 
o analiză asupra nivelului consumurilor specifice de com
bustibil ?i energie electrică pe tona de ciment indică 
mari variații de la o unitate la alta. Iată ce arată datele 
comparative :

COMBINATUL DE LIANȚI ȘI AZBOCIMENT DIN 
TG. JIU

Aici, tona de ciment fabricată se realizează. In pre
zent, cu unul dintre cele mal scăzute consumuri de 
combustibil. Ca atare. In trei trimestre. pe baza re
ducerii normelor de consum 6-au economisit 831 tone 
combustibil conventional. Economii importante s-au ob
ținut și la energia electrică. Ele însumează peste 1.1 mi
lioane kWh. Consumul specific de energie electrică pe 
tona de ciment este Insă mai mare cu 1 kWh și, res
pectiv, 2 kWh fată de cel înregistrat la unitățile similare 
din Medgidia $i AJeșd.

COMBINATUL DE LIANȚI ȘI AZBOCIMENT DIN 
ALEȘD

în aceeași perioadă, la această unitate, prin reducerea 
consumului specific de energie electrică pe tona de ci
ment cu 6.2 la sută s-au economisit 6.6 milioane kWh 
energie electrică. Totuși, comparativ cu nivelul consumu
rilor de combustibil înregistrate la combinatul din Med
gidia, aici tona de ciment se realizează cu un consum 
suplimentar de 4 kg de combustibil conventional.

COMBINATUL DE LIANȚI ȘI AZBOCIMENT DIN 
MEDGIDIA

Economia de energie electrică realizată în trei tri
mestre din acest an se ridică la peste 1.4 milioane kWh, 
In timp ce la combustibilul conventional s-au înregistrat 
depășiri ce însumează 1 179 tone. Aici, nivelul consu
murilor specifice de combustibil Înregistrate depă
șește pe cele obținute de combinatul din Tg. Jiu, iar in 
cazul energiei electrice, pe cel de la combinatul din 
Aleșd. Prin aplicarea unor măsuri tejinlco-organizatori- 
ce se preconizează recuperarea integrală a depășirilor 
la combustibil și obținerea, pînă la sfirșitul anului, a 
unor economii suplimentare de 68 250 kWh de energie 
electrică.

1. Care este principala acțiune pe care v-o propuneți pentru mai buna gospodă
rire a combustibililor și energiei electrice în anul viitor ?

2. Cu ce veți contribui la „fondul economiilor" ?

Proiecte ei tari in perspectiva anului ffli
Îmbunătățirea constructivă a Injec- 
toarelor de păcură de la cuptoarele 
de clincher și a etanșărilor acesto
ra. Economii : 8 200 tone combus
tibil convențional. La fel de impor
tantă este și utilizarea compensato
rilor de fază și a condensatorilor 
statici de 6 kV și 380 V pentru a- 
mellorarea factorului de putere care 
va duce la economisirea, în anul 
viitor, a peste 260 000 kWh energie 
electrică.
j Potrivit calculelor, pînă la fl- 
■"•nele anului viitor vom econo
misi peste 15 000 tone combustibil 
convențional.

Inq. NICOLAE RADUCU, 
directorul Combinatului 

de prelucrare a lemnului 
din Suceava

ICele mai eficiente măsuri : e-
• laborarea și aplicarea studiului 

privind arderea totală a prafului

PLĂCI FIBROLEMNOASE CELULOZĂ ?
La acost produs, consumul de combustibil convențio

nal a fost depășit pe trei trimestre cu 7 300 tone, can
titate caro ar fi putut servi la fabricarea a cîtorva ml! 
de tone de plăci fibrolemnoase. Ce indică o „radiogra
fie" a consumurilor la două mari unitătl producă
toare ?

COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI DIN 
BLAJ

La nivelul combinatului, bilanțul consumurilor după 
trei trimestre din acest an indică o economie de peste 
222 000 kWh energie electrică și de 4 835 tone combus
tibil convențional. La fabrica de plăci fibrolemnoase, ca 
urmare a reducerii consumului specific de energie elec
trică și combustibil pe tona de produs, s-au economisit 
circa 12 000 kWh și 179 tone combustibil convențional. 
Printre măsurile cele mai importante aplicate stăruitor 
menționăm folosirea deșeurilor de lemn pentru produce
rea aburului tehnologic de joasă presiune, colectarea 
drenajelor din stațiile de reglare si recuperare a căldurii, 
introducerea unui sistem automat de aprindere și stin
gere a iluminatului ș.a. Pînă la sfirșitul anului, față de 
rezultatele din trei trimestre, economiile de energie elec
trică și combustibil de la fabrica de plăci fibrolemnoase 
se vor dubla.

COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI DIN 
SUCEAVA

Consumul planificat de energie electrică șl combusti
bil pe tona de plăci fibrolemnoase a fost depășii ou 
10,7 kWh și, respectiv, cu 2,5 kg. Consecințele ? Pentru 
obținerea producției planificate s-au consumat în plus 
aproape 400 000 kWh energie electrică și circa 100 tone 
combustibil convențional. Și aceasta, in condițiile in 
care, comparativ cu combinatul din Blaj, consumul spe
cific realizat aici este mai mare cu 91,8 kWh energie 
electrică șl. respectiv, 11 kg combustibil convențional, pe 
tona de produs. în prezent, pentru recuperarea depă
șirilor se aplică numeroase și eficiente măsuri da natură 
tehnică și organizatorică. Așa. de pildă, prin reducerea 
mersului „în gol" al mașinilor și prin inlpcult^ea. motoa
relor supradimensionate, pină la sfirșitul until ui se vor 
economisi 50 000 kWh energie electrică. Iar prin recu
perarea condensului — peste 500 tone combustibil conven
țional.

Economiile de peste 7 000 tone combustibil convențio
nal și 510 000 kWh energie electrică obținute In trei tri
mestre ale anului, față de normele prevăzute la acest 
produs, sint dovezi concrete ale spiritului gospodăresc cu 
care majoritatea colectivelor de muncă din unitățLle pro
ducătoare au acționat in vederea mal bunel folosiri a re
surselor energetice. La ce cotă se situează insă con
tribuția fiecărei unități ?

COMBINATUL DE CELULOZA ȘI HÎRTIE DIN SU
CEAVA

Măsurile de raționalizare a consumului de combusti
bil și energie electrică aplicate în combinat încă de la 
Începutul anului au permis Încadrarea șt chiar obținerea 
de rezultate ce se situează sub nivelul planificat al nor
melor. Concludent în acest sens este faptul că. in trei 
trimestre, economiile de combustibil însumează 190 tone 
combustibil convențional. în prezent, aici s-a trecut la 
aplicarea unor noi măsuri care, pină la sfirșitul anului, 
vor permite realizarea unor noi si însemnate economii. 
Este vorba de recuperarea integrală a condensului de la 
fierbătoarele de celuloză si Înlocuirea arzătoarelor cu 
randamente scăzute, a buclelor de automatizare la cup
toarele CSR. Numai prin aceste măsuri se preconizează
obținerea unei economii anuale de aproape 1800 tone
combustibil convențional.

COMBINATUL DE CELULOZA 
BRĂILA

51 HÎRTIE DIN

în decursul a trei trimestre 1* au economisit 6111
ione combustibil convențional. La obținerea acestui re
zultat o contribuție importantă a avut-o diminuarea con
sumului de combustibil convențional pe tona de celu
loză cu 31 kg. Economii s-au înregistrat și la energie 
electrică — de peste 5,3 milioane kWh. Ele puteau fi 
mărite cu fhcă'5l,3 milioane- kWh dacă nu se depășeau J 
consumurile de energie electrică planificate pe tona de 
celuloză. Si aceasta, fără a mat calcula cît pierde com
binatul din Brăila prin producerea tonei de celuloză cu 
un consum de 80 kWh mai mare decît cel realizat la 
Combinatul de celuloză și hirtie din Suceava.

rezultat de la finisarea plăcilor a- 
glomerate din lemn, avînd drept e- 
fect o economie de 1 200 tone pă
cură ; perfecționarea schemei de 
automatizare a bateriilor de con
densare tn scopul îmbunătățirii fac
torului de putere pe seama căruia 
se vor economisi aproape 220 000 
kWh energie electrică.

2 în anul viitor, prin aplicarea
• tuturor măsurilor avute în ve

dere, vom obține o economie de 
2 750 000 kWh energie electrică și 
de aproape 3 200 tone combustibil 
convențional.

Inq. DUMITRU DOBROTĂ, 
director tehnic la Combinatul 

de celuloză ți hîrtie din Suceava

IPrin înlocuirea defibrărli meca
nice șl folosirea pastei proveni

te din maculatură vom economisi 
450 000 kWh energie electrică, iar 

prin modernizarea schemei de con
ducere automată a procesului de 
ardere la cazanele de abur de la 
centrala electrotermică — 520 000 mc 
gaz metan.

2Reduclnd consumul pe tona de
• celuloză cu 2 kWh energie elec

trică vom înregistra la nivelul a- 
nului 1974 o economie de 727 000 
kWh. La combustibil economiile vor 
Însuma 1175 tone.

Ing. ION SACUIU,
inginer-șef la Combinatul 

de celuloza ți hîrtie din Brăila

1 Principala măsură preconizată
• să o aplicăm In anul viitor «e 

referă la utilizarea pentru spălarea 
celulozei a 25 metri cubf pe oră 
condens primar provenit de la li
niile 3 și 4 de evaporare, ceea ce 
va determina obținerea pe această 
cale a unei economii de 2 000 tone

Anchetă realizată de
Constantin DUMITRU fl Iile ȘTEFAN

Organizarea șl retribuirea mun
cii pe baza acordului global consti
tuie una din pirghiile puternice de 
stimulare a hărniciei și inițiativelor 
cooperatorilor in valorificarea oît mal 
deplină a resurselor cooperativei a- 
gricole. O experiență bună avem în 
aplicarea acordului global în secto
rul zootehnic care asigură 43 la sută 
din veniturile totale. Din luna decem
brie și pînă in iunie, deci jumătate 
din an, veniturile cooperativei sînt 
asigurate, în principal, din zootehnie, 
ceea ce reflectă munca plină de ab
negație a cooperatorilor repartizați 
să lucreze în acest sector. în trei tri
mestre din acest an s-au obținut cu 
800 000 mai multe ouă decit In în
treg anul trecut, iar planul la zi este 
substanțial depășit. Media producției 
de ouă pe găină se apropie de nive
lul atins în complexele industriale. 
De asemenea, indicele de rentabili
tate — de peste 60 Ia sută — demon
strează că baza materială se foloseș
te cu spirit gospodăresc. La carnea 
de taurine planul de livrare a fost 
depășit cu 30 la sută și reprezintă 
o cantitate dublă, față de anul tre
cut? Arthltethif co exigență și respon
sabilitate rezultatele, nu putem fi 
mulțumiți cu nivelul încă redus al 
producției de lapte, direcție în care 
sintem hotărîți să facem mai mult.

In aplicarea acordului global acor
dăm o mare atenție calculării tarife
lor pe unitatea de produs în raport 
cu condițiile concrete de realizare a 
producției. De exemplu, mulgătorii 
primesc 0.26 de lei pe litrul de lapte ; 
pentru obținerea și predarea unui vi
țel sănătos la 10 zile se acordă 178 
de lei, ■ iar pentru fiecare vacă ges- 
tantă — 94 de lei. în mod corespun
zător, dar după alte tarile sînt re- 
tribuițl și cooperatorii din echipa de 
servire. Plata îngrijitorilor de la ti
neretul bovin se face in funcție de 
sporul in greutate înregistrat la fie
care categorie de viței. De pildă, 
pentru 1 kg spor in greutate se a- 
cordă Îngrijitorilor 1,46 lei in cazul 
vițeilor in virstă de pină Ia 6 luni, 
1,90 lei la categoria vițele de 6—12 
luni, 1,80 lei la cele intre 12—19 luni 
și 1,60 lei pentru tineretul la îngrășat

în sectorul avicol, munca îngriji
toarelor este, fle asemenea, retribuită 
în funcție de rezultatele înregistrate 
și, in principal, după numărul de ouă 
obținut. Bune rezultate dă și aplica
rea retribuției suplimentare, acordîn- 
du-se îngrijitorilor 30 la sută din va
loarea producției realizate peste plan 
la lapte și 10 la sută la ouă.

Pentru a obține rezultate bune nu 
( este suficient să se calculeze tarife- 
’ Ie pentru acordul global și să se con
sidere că s-a făcut totul ; în fiecare 
lună, la ferma zootehnică se anali
zează producțiile obținute, se calcu
lează producția globală, veniturile și 
cheltuielile pe sectoare și fermă. în 
mod special se analizează realizarea 
planului de lapte, fiind evidențiațl 
mulgătorii cu rezultate bune șl depis
tate cauzele nerecilizărli planului de 
lapte sau de viței de către unii în
grijitori. Este adevărat, avem puține 
cazuri cînd nu se realizează indicii 
prevăzuți din motive subiective, dar 
cind se ivesc se tratează cu toată 
exigența.

Pentru a obține rezultate bune șî 
a putea aplica aoordul global este 
necesară permanentizarea cooperato
rilor care lucrează In zootehnie. Aș 
spune chiar că permanentizarea, con
tinuitatea muncii este un factor de
terminant în ridicarea producției. La 
noi 90 la sută din îngrijitori au o 
vechime de peste 12 ani. Organizația 
de partid acordă o deosebită atenție 
nu .numai popularizării avantajelor 
acordului global ca mijloc de sti
mulare și cointeresare materială, ci 
și ridicării conștiinței profesionale a 
îngrijitorilor. De altfel, 83'la sută 
din îngrijitori sint membri de partid, 
fapt oe contribuie la mobilizarea 
mai activă a cooperatorilor la ridi
carea producției.

întrucît efectul acordului global 
este determinat in foarte mare mă
sură de asigurarea condițiilor mate
riale necesare, consiliul de conduce
re se preocupă permanent de această 
problemă. De pildă, au fost luate un 
șir de măsuri pentru modernizarea 
producției și creșterea randamentu
lui muncii. Anul acesta s-au intro
dus adăpători automate la toate cele 
12 grajduri de taurine, iar pentru 
anul viityg^ge ^prevede mecanizarea. 
mulsului cu aparate de muls tip 
Banat, mecanizarea evacuării guno
iului, introducerea sistemului de dis
tribuire a furajelor prin șnecuri, 
construirea a 4 silozuri la grajdurile 
de vaci etc. In acest fel, norma de 
servire va crește, urmind ca fiecare 
îngrijitor să ia in primire cite 33 
vaci față de 16 cite revin acum. Pen
tru a obține rezultate bune in zoo
tehnie se ține cont de ridicarea cali
ficării cooperatorilor Întrucît mecani
zarea fără mecanizatorl-mulgători cu 
pregătire duce la nereușite in creș
terea vacilor. De aceea, consiliul de 
conducere ia măsuri cu caracter de 
perspectivă, creînd condiții atît pen
tru extinderea mecanizării, cit și pen
tru formarea cadrelor la locul de 
muncă și prin cursuri de scurtă du
rată, pentru ca în viitor munca să 
fie mai productivă.

O preocupare constantă a conduce
rii cooperativei este asigurarea fura
jelor. în cooperativă s-a format o e- 
chipă din 60 cooperatori, cu 12 ate
laje, 2 tractoare și 1 camion, care se 
ocupă de producerea furajelor. Pen
tru a nu risipi furajele grosiere și 
a le putea prepara corespunzător, co
operativa are o stație de tocare și un 
amestecător, bazine pentru pregătit 
melasa, pentru depozitarea ei și pre
fermentarea nutrețurilor grosiere.

Măsurile privind Îmbunătățirea or
ganizării și retribuirii muncii in a- 
cord global au permis să realizăm 
4,5 milioane lei venituri față de 4,3 
milioane Iei cit era prevăzut. Urmă
rim realizarea unei producții globale 
în valoare de 5 milioane lei, față de 
3,3 milioane lei cit s-a realizat anul 
trecut, ceea ce Înseamnă o contri
buție sporită la întărirea economică 
a cooperativei agricole și la îmbună
tățirea aprovizionării populației.

Ing. Sîrbu GREGORIU 
șeful fermei zootehnice, 
cooperativa agricolă Bârcănești. 
judeful Ilfov

(Urmare din pag. T)

prinse de către forurile lo
cale de partid și adminis
trative, această unitate in
dustrială apare ca avind 
colectivul cu cea mai re
dusă fluctuație de cadre 
din Întregul județ — și 
printre cele mai reduse din 
țară. Nu este de mirare, 
deci, că aici, după cum 
spune maistrul Cazan, „ac
tivitatea de partid, ca 
și aceea a conducerii 
administrative, ae des
fășoară ca in rinul unei 
mari familii, unde chestiu
nile de interes obstesc 
privesc deopotrivă colecti
vitatea și pe fiecare mem
bru al ei". Nu este de mi
rare — ca să revenim la 
exemplele concrete — că 
in acest oolectiv există, in 
primul rind, o mare pasiu
ne pentru economia de 
timp, exprimată atit in 
concentrarea unui an in nu
mai nouă luni, rit și in de
vansări de termene. „De 
pildă, ne spune maistrul 
Cazan, secția de plase su
date — secție nouă, de 
complicată și inedită mo
dernitate pentru muncitorii, 
tehnicienii și inginerii noș
tri — a fost dată producției 
cu trei luni mai devreme. 
$i aceasta in condit’lle In 
care specinJistul firmei 
străine producătoare nu-și

găsea timp pentru a veni 
să colaboreze la devansul 
obținut de noi. Ce era să 
facem ? Să așteptăm 
pină-și găsește el timp ? 
Oamenii s-au sfătuit, au 
chibzuit cu maturitate și au 
hotărit să-și asume ei răs
punderea unei lucrări de 
calitate, chiar dacă făceau 
pentru prima oară cunoș
tință cu asemenea mașini. 
Rezultatul ? Cele trei luni 
de producție in plin reali
zate In plus de noua secție. 
De asemenea, un rezultat 
pe care l-aș numi senti
mental, concretizat in uimi
rea cu care specialistul 
străin (venit dintr-o țară cu 
veche tradiție industrială) a 
cercetat lucrarea oamenilor 
noștri, feliei tindu-i pentru 
că au realizat-o, și fără 
cusur, Și intr-un timp re
cord".

...Dar oamenii acestui co
lectiv nu sint deloc „senti
mentali" cind este vorba dc 
interesul colectiv, do pres
tigiul de buni gospodari, ai 
bunurilor obștești. Exem
ple ? „Iată, spun? maistrul 
Cazan, Intr-o zi. după ter
minarea schimbului, am 
găsit la secția de oalcinare 
un cuptor care mergea m 
gol. -mlndnd curent pe ne
plătite-, cum se spune la 
noi in fabrică. Era du
minică dimineața, dar au 
fost scoși din că mint, lin

iarbă verde inginerul ener
getic (Al. Stolerul, șeful 
de atelier (mg. Ioan Mitri- 
că) si lăcătușul da întreți
nere Andrei Nlță. ca să 
vadă isprava și să al’e vi- 
nova‘ul. Acum, vin-ivatul 
nu era greu de aflat (un 
muncitor mai grăbit In ziua 
aceea, altfel om de nădejde; 
de-aceea zic să nu-i scriem

de oameni ne bazăm cind 
spunem că la noi In fabrică 
economiile nu sînt o acțiune 
de campanie, de asalt, cl 
una de mentalitate, de spi
rit al chibzuințe!".

Uneori, In cadrul colecti
vului buzoian. acest spirit 
se manifestă chiar și la oa
meni care nu s-au aflat din- 
totdeauna In primele rin-

derea, o să vedem noi ce 
fel de oameni sint ei. Iar 
ca să ne convingă cu argu
mente concrete ne-au spus 
că ei s-au gindit bine și se 
angajează să lucreze fiecare 
la cite două mașini de tre- 
filare... Fără să intru în a- 
mănunte tehnice, am să vă 
spun că treaba asta ni s-a 
părut imposibilă. Totuși, cei

valorificării acestui spirit 
am putut nota la mal toa
te locurile de muncă. De 
pildă, la secția de fabri
care a sdrmei Sau la 
secția zincare, unde comu
niști ca Toader Petre, Mi
tică Cociug sau Ghlță Pe
tre ne-au vorbit cu mln- 
drie de faptul că, prLntr-o 
atentă supraveghere a pro-

CE RĂSPUND BUZOIENII
numele). dar s-a socotit că 
e mai bine să-1 ia la în
trebări chiar oamenii cu 
care lucrează el cot la cot. 
L-au criticat, 1 s-a aplicat 
și o sancțiune administra
tivă. dar nu asta e princi
palul. Principalul e că ? 
doua zi m-am pomenit la 
comitet cu omul in cauză. 
A spus : -N-am 6ă zic că 
nu ma; pot de bucurie pen
tru sancțiunea primită, dar. 
sincer să fiu, așa-mi tre
buie și bine că n-am fost 
iertat. Că devenisem, om in 
toată firea, cam distrat: am 
mai uitat acum două săp- 
tămlni cuptorul mergind In 
gol, dar atunci n-a obser
vat nimeni». Iată pe ce fel

duri, dimpotrivă. „Iată, ne 
spune interlocutorul nostru, 
o intimplane mai greu de 
crezut, șl totuși reală. Era 
prin martie. Mă trezesc că 
vin la noi doi muncitori care 
nu mai lucrau de citeva 
luni in fabrica noastră. Erau 
două dintre putinele cazuri 
de desfacere a contractului 
de muncă. Ne păruse rău. 
că erau muncitori buni, dar 
n-am mai avut ce face, prea 
se arătaseră nedisciplinați. 
Și-acum veneau 6ă ne roage 
să-i reprimim. Ziceau 
altfel, ei lucrează in 
parte șl riștigă bine, 
le e dragă atmosfera 
colectivul nostru și că, dacă 
le acordăm din nou Incre-

că, 
altă 
dar 
din

doi au Insistat atita pină 
ne-au oonvins să-1 reanga
jăm. Rezultatul ? Acum nu 
numai el, ci și alți munci
tori lucrează anumite pro
file la dte două mașini. 
Era vorba de o ingenioasă 
schimbare de amplasament 
a utilajelor, La care cei doi 
se gindlseră tot timpul cit 
lucraseră in altă parte. 
Dincolo de eficiența mate
rială. mie cel mal Impor
tant ml se pare faptul că 
forța etică a colectivului 
nostru este atit de mare 
incit cel care o cunosc și 
au Îndrăgit-o lși „plătesc" 
reprimirea prin realizări in 
domeniul bunei gospodăriri.

Rezultate concrete ale

zinc, ceea ce nu e de ici, 
de colo. Or, oamenilor 
noștri li s-au făcut încă 
de anul trecut aceste cal
cule — și nu este de mira
re că ei au apărat prețio
sul material productiv de 
parcă ar fi fost aur".

Exemple similare 
mai putea furniza. Totuși, 
să ne Întoarcem la mobi
lul acestei investigații — 
ECONOMIA DE ENERGIE 
— și să notăm principa
lele măsuri luate in între
prindere in acest domeniu: 
1. „F-------  ------------
»e află ______ __
sare ; 2. întreaga instalație 
electrică * * ’ ’ ”
incit la 
muncă — fie și numai un 
sfert de hală — nu se iro
sește nici o sdnteie de cu
rent ; 3. Toți electricienii 
au fost învestiți, pe lîngă 
sarcinile lor curente, și cu 
misiunea de „detectivi ai 
risipei de energie" ; 4.
în toate organizațiile de 
partid, cuvintul de ordine 
este : Nu e de-ajuns să 
realizăm șl să depășim 
planul de producție ; im
portant este să-l realizăm 
șl să-l depășim în condi
ții de eficiență mereu spo
rită de la o etapă Ia alia.

-- -- —- („în felul acesta, ne spu-
croni grosimea admisă am nea muncitoarea Iancu Fi-
fi avut o pierdere de tofteia — o femeie aprigă,
aproximativ 14 tone de căreia mulțl bărbați maJ

cesului tehnologic, secția 
lor a obținut însemnate 
economii la consumul ' de 
zinc (aici, ca un fapt ilus
trativ al angajării, In cu
noștință de cauză, a tutu
ror oamenilor in procesul 
de bună gospodărire, ni 
s-a oferit un calcul de-a 
dreptul spectaculos). „Can
titatea de sirmă realizată 
de noi in primele nouă 
luni ale anului desfășoa
ră un -fir» lung de 
2 687 101 km. Dacă la zin- 
carea acestui fir de lun
gime astronomică am fl 
depășit cu numai cinci mi-

am

,Bilanțul energetic" 
a aproape de fini-

a fost decuplată, 
nici un loc de

delăsători îi știu de frică 
— chiar dacă ne îndepli
nim și depășim planul pe 
luna în curs, dacă nu rea
lizăm cel puțin aceleași 
economii ca in luna ante
rioară, socotim că nu 

■ ne-am făcut pe deplin da
toria și că, deci, trebuie 
să lucrăm mai serios* * 1 2 *).

Să notăm că în legătură 
cu acestea maistrul Cazan 3 
ținut să spună : „Important 
este că acest program exis
tă șl se aplică in între
prinderea noastră încă de 
acum doi ani. Deci accer>- 
tele care se pun in ultima 
vreme pe aocastă proble
mă nu ne-au găsit nepre- 
gătlțl".

Ce-or mal fi de adăugat? 
Poate doar faptul că mun
citorii de aici nu se soco
tesc mulțumiți cu econo
miile realizate pină acum 
și că, în cadrul consfătuirii, 
organizate recent pe plat
forma industrială buzoia- 
nă de către organele loca- 

o 
fl 
ce 
în
nu 

—r   ---- r—, o
prielnică rampă de lansare 
pentru ceea ce ne propu
nem In 1974, anul celei de-a 
30-a aniversări a elibe
rării, al celui de-al XI-lea 
Congres al partidului".

le de partid, ei au avut 
contribuție care poate 
rezumată astfel ; „Tot 
am realizat pină acum 
domeniul economiilor 
este decît un început,

j 
î 
j 
j 
ț 
I
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j 
j
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ta fabrica de mobila 
a l.J.I.t. Brăila

Buni gospodari 
ai energiei 

electrice
B R AI L A (Corespondentul 

„Seinteii", Valcriu Stoiu). — 
Conducerea fabricii de mobilă 
a întreprinderii județene de in
dustrie locală Brăila a acționat 
și acționează energic, operativ șl 
eficient pentru gospodărirea ju
dicioasă a resurselor energetice, 
înlocuirea motorului electric 
supradimensionat, la mașina de 
dărăcit iarbă de mare, cu unul 
normal, duce la economii anua
le de 2 200 kWh, iar folosirea 
electrocompresorului numai în 
orele de virf ale activității pro
ductive 6e soldează cu o eco
nomie de 1 200 kWh anual. Pină 
la sfirșitul anului, la această În
treprindere se vor economisi 
circa 4 500 kWh și alți 10 000 
kWh în 1674. Pentru diminuarea 
consumului de energie electrică 
destinată iluminatului, s-au sec
torizat circuitele electrice in a- 
telierele de finisat, se Întreru
pe iluminatul general după ter
minarea schimburilor, iar în 
hala de mașini s-a Îmbunătățit 
iluminatul natural.

j
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Marcând o treaptă caâitativ supe
rioară a interpretării artistice de 
care dădeau ttovadă tmale colective 
de artiști amatori — na urmare a 
existenței unui nucleu de bază, de 
interpret! stabili ai formațiilor, pu
țind sâ susțină cu o oarecare perio
dicitate stagiuni permanente la sediu 
— înființarea teatrelor populare a 
conetltuit fftră îndoială un puternic 
stimulent pentru formațiile respec
tive.

Ceea ce pare câ s-a înțeles mal 
puțin a fost faptul că titulatura nu 
rezolva nimic de la sine, intruclt nu 
se dorea pur și simplu Încununarea 
unei activități, ci se intenționa sâ se 
ofere doar cadrul propice pentru tre
cerea ei într-o nouă etapă, implirtnd 
în primul rind o responsabilitate 
soorită din partea tuturor interpre
telor și a tuturor factorilor care con
cură la reakza.roa 
spectacolului, Ci- 
tcVa teatre popu
lare au Înțeles a- 
cest lucru, cea 
mai bună dovadă 
constituind-o con
tinuitatea activi
tății lor la sediu, 
dar și in orasete 
și comunele înve
cinate. ritmicita
tea premierelor 
(2—3 pe an) sau 
numtirul de spec
tatori, ajungind in 
unele razuri la 
peste 20 000 pe 
stagiune, cit și 
asigurarea unui 
nivel de interpre
tare corespunză
tor. Nu e lipsit 
de importanță nici 
faptul că unele 
dintre ele au par- 
ticipat în ultimii 
doi ari, la diverse 
concursuri și fes
tivaluri internaționale. Prezente ca 
acelea ale Teatrului popular din Bu
ri u ia festivalul „Intordrama" si ale 
Teatrului popular din Rimnicu-Vilcea 
la Karlsruhe (R. F. Germania), ale 
Teatrului popular din Călărași Ja 
Festivalul internațional al teatrului 
de amatori de la Monaco, in cadru] 
manifestărilor oficiale A.I.T.A.. sau 
cea recentă a Teatrului popular din 
Mediaș la Budapesta au fost co
mentate în termeni elogioși dc presa 
străină. Desigur. ,.lista" teatrelor 
populare care înțeleg să-și onoreze 
si să-și merite titlul primit poate fi 
extinsă, trebuind sâ cuprindem aici 
si Teatrul popular din Lugoj sau,1 
din sistemul sindicatelor, pe cel 
din Ploperu — Prahova. Dar nu e 
mai puțin adevărat că există și 
unde situații în care teatre 
populare cu o reputație consolida
tă. având chiar o veche tradiție lo
cală a amatorismului artistic și dis- 
punind de aceiași interpreți. au 
reușit „performanța**  de a nu scoate 
nici o premieră, pe parcursul a ceea 
ce ar fi. trebuit să fie, totuși, o sta
giune ! (Esie cazul Teatrului popu
lar din Tumu-Severin. in stagiunea 
1970—1971, al celui din Hunedoara, 
care nu a realizat în stagiunea tre- 
cută decît un singur montaj etc).

In condițiile în care și alte co
lective artistice solicită acordarea a- 
cestui titlu, este cazul să ne între
băm in ce măsură mai poate fi el 
stimulativ, atita timp cit nu-și gă
sește acoperirea necesară la toate co
lectivele care-1 au și dacă nu cumva 
ar trebui retras celor care au încetat 
de mult să-l mai merite.

Dar. dincolo de cadrul organizato
ric al promovării calificării**

lor. problems esențială a teatrelor 
populare, rămasă încă neresoavată, 
este după părerea noastră aceea a 
specificului, atît în mișcarea teatrală 
de amatori, cit și in viața noastră 
teatrală in general, din care teatrul 
de amatori face parte integrantă, la 
noi ca șl în toate țările care cunosc 
o mișcare teatrală. Ce și-au propus, 
cu alte cuvinte, aceste teatre popu
lare să fie ? Ce renertoriu au găsit 
cu cale să joace ? Ce fel de montări 
au adus in scenă ? Ce nu adus ele 
cu adevărat nou in ceea ce numim 
..peisajul vieții noastre teatrale**  ?

Nu minimalizăm contribuția reală 
a teatrelor populare la educația es
tetică. etică și cetățenească a mase
lor. nu subapreciem nici o clipă în
semnătatea aportului lor la întreți
nerea unei vieți culturale proorll In 
localitățile unde activează. Specia-

t.r-un act. ori numai la o anumită te
matică. Observăm însă că repertoriul 
leatratar populare nu șl-a găsit o 
orientare proprie, originală, ci a pen
dulat pur și simplu intre piesa in
tr-un act, „de amatori", și piesa 
mare, „grea", în trei acte. chiar dacă 
era evident faptul că cele mai multe 
titluri din dramaturgia clasică și 
universală depășeau posibilitățile 
reale ale interpreților amatori. înccr- 
cin-d să sunlineescă lipsa unul teatru 
profesionist in localitățile respective, 
teatrele populare n-au pornit întot
deauna în alegerea repertoriului de 
la necesitățile specifice publicului 
acelor localități, după cum nu întot
deauna și-au cintfirit îndeajuns for
țele înainte de a înscrie o piesă in 
repertoriu. De multe ori, lăudabila 
strădanie de a atinge in interpre
tare nivelul artistic al teatrului pro-

Amatori1*,

repertorlale a teatrului de amatori șî 
în primul rînd a repertoriului tea
trelor populare nf fi în măsură «ft 
determine șl un profil mai cort al 
teatrelor populare. Ele nu pot fi șl, 
oricum, nu sint pietre de hotar intre 
teatrul de amatori și teatrul profesio
nist.

Numai sclipind do obsesia imitării 
teatrului profesionist, a repertoriului 
cu orice preț „mare**  (adică piese în 
trei sau mai multe acte), actorul tea
trului populnr își va putea păstra 
nealterat farmecul unei anumite 
prospețimi șl autenticități, iar tea
trul popular va putea să-și caute un 
drum propriu.

Unele încercări a-au și făcut și ele 
trebuie menționate, pentru bogatele 
posibilități pe cere Ic schițează : 
spectacolul coupăe de piese într-u.n 
act. pe o anumită ' '
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A MAURITAN IEI

9.00 Telcșcoală. 
lo.w Telex. 
10,03 Municipalitatea 

bucureștoanuluL 
10,15 film pentru copil

Spre definirea
unui profil ferm

al teatrelor populare
puncte de vedere

cotele prezentate s-au situat adesea 
in centrul atenției orașului respec
tiv. au fost urmărite cu interes și 
satisfacție, cu firească mindrie de 
căt.re concetățeni, multe reprezen
tații constituind, prin conținutul 
mesajului lor, îndemnuri vii, mobi
lizatoare, în lupta pentru făurirea 
unei noi societăți și a unui nou om. 
Pe de altă parte, polarizind în jurul 
lor talente reale, apte să simtă și să 
transmită la rindul lor fiorul emo
ției scenice, teatrele populare au 
ciștigat zeci și sute de mii de noi 
spectatori și pasionați ai teatrului, 
de multe ori ele fiind acelea care 
s-au adresat pentru prima dată in 
limbajul artei teatrale atît celor mai 
tinere generații de spectatori, cit și 
celor mature, de virtuali spectatori, 
din mediile sătești și industriale.

Tocmai existența acestor merite 
reale ne îndreptățește o analiză cri
tică'*  a activității teatrelor populare, 
in spiritul exigenței la care ne în
deamnă documentele partidului nos
tru. in spiritul responsabilității 
față de eficiența educativă a politicii 
noastre teatrale in general.

O primă constatare, de ordin re- 
o 
Și

pertorial, se impune : neavind 
concepție clară despre misiunea 
rolul lor, teatrele populare nu au 
avut și nu au încă o structură re
pertorială proprie. Nu vrem să se 
înțeleagă de aici că am pleda pen
tru un ..specific**  repertorial îngust, 
limitat, să zicem numai la piese în-

fesionist s-a confundat cu o regre
tabilă imitare formală a repertoriu
lui profesionist și încă nu atît in 
privința pieselor de rezistență (sti
mulative pentru posibilitățile inter
preților), ci și in privința pieselor 
de minimă rezistență, complet des
prinse de realitățile și de idealurile 
noastre.

De neînțeles rămln în acest sens 
aparițiile unor titluri de Robert Tho
mas in repertoriul trecut al unor 
teatre populare, preferințele pentru 
divertismentul facil, cu aspect de 
revistă sau de operetă, după cum, 
spre a da un exemplu recent, do
rința unui alt teatru popular de a 
monta in această stagiune „Testa
mentul cîinelui" de Suassuna (jucată 
cu prea puțin succes la Teatrul 
Mic) nu poate fi atribuită decît ace
leiași tendințe mimetice a reperto
riului teatrelor populare după cel al 
teatrelor profesioniste. Despre ce 
structură sau concepție repertorială 
mai poate fi vorba într-un asemenea 
caz și care mai poate fi legătura 
între cerințele reale ale spectatorilor 
și repertoriului teatrului e foarte 
greu de precizat, dar sigur e că 
montarea unei asemenea piese ar 
avea o eficiență educativă atît de 
scăzută, incit nu și-ar justifica efor
turile nici chiar în eventualitatea 
puțin probabilă a unui spectacol cit 
d© cit onorabil din punct de vedere 
artistic.

Reconsiderarea întregii orientări

temă sau cu ace
lași consens edu
cativ — la Me
diaș ; vodevil A- 
lecsandri într-o 
factură modernă, 
cu un comentariu 
spiritual — la 
Călărași ; o „Sîn- 
ziana și Pepe
lea**,  cu elemen
te de teatru fol
cloric — la Rim- 
nicu-Vilcea ; sce
nariul de specta- 
col-proces, inspi
rat din fapte re
ale. petrecute în 
localitate, cu un 
puternic conținut 
educativ — l-a 
Buzău. Ne amin
tim și de un 
toarte bun spec
tacol de tcatru- 
document, despre 
inundații, realizat 
în urmă cu trei 
ani de o forma
ție din Bacău, 

de unele încercări de teatru agita
toric, de piese inspirate nemijlocit 
din realitățile specifice zonei, toate 
puțind constitui direcții fertile în care 
teatrele populare își pot valorifica 
pe deplin forțele artistice. Noile re
comandări de repertoriu pentru a- 
ceastă stagiune, cit și piesele în
tr-un act datorate autorilor locali, 
buni cunoscători ai mediului pe ca- 
re-1 investighează, pot oferi la rîn- 
dul lor alte sugestii și posibilități de 
manifestare originală teatrelor popu
lare.

în stagiunea 1973—1974 (stagiune 
deosebită pentru întreaga noastră 
mișcare teatrală, desfășurată sub 
semnul celor două mari evenimente 
ale anului 1974 : sărbătorirea celor 
30 de ani de la eliberarea patriei și 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului) teatrelor populare le revin 
sarcini sporite ; și este îmbucurător 
să constatăm că majoritatea și-au 
orientat' mult mai bine repertoriul 
noii stagiuni, abordînd cîteva dintre 
cele mai valoroase, piese într-un act 
scrise în ultima vreme, propunm- 
du-și spectacole cu montaje cu un 
puternic conținut educativ, prin care 
sâ cinstească marile evenimente.

în racordul la actualitatea imediată 
al unui repertoriu accesibil, transpus 
în modalități spectaculare simple și 
suple, variate de la un teatru la al
tul, credem că stă șansa teatrului 
popular de a-și spori eficiența edu
cativă, de a-și dobîndi totodată un 
specific, care să-i permită să răs
pundă în felul său propriu Întrebări
lor pe care și le pune omul socie
tății noastre.

...... ___ ~K— tineret.
„Cum Ktăm, tinere ?" — pro
ducție & studiourilor din R.P. 
Ungari. Regla : GyOrgy R6- 
vîsX. în distribuție ; F. Kal- 
lay, K. Tolnay.

11,Sd Desene animate. 
12,0® Telejurnal.
17,M Curs de limba rusă. 

ț)a 68.
18,00 Telex. 
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,18 Micii meșteri mari.
18,39 Aplauze pentru rom Ani. An

samblul „Ciobănașul**  din co
muna Gura Teghil — Buz.ftu, 
la Festivalul folcloric al ță
rilor dunftrene.

10,50 Dialog.
10.20 1001 de seri : Lamsy șl lupul 

(IV).
10,30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1972 — an 
hotAritor.

20.00 Cîntecul sfiptAmînil : „Din 
Carpațl la marea albaștrii". 
Interpretează Gabriela Teo- 
dorescu.

20,05 Teleobiectiv.
20.20 Ludovic Spiew interpretează 

arii din operele Iul Vcrdi.
20,45 Teleclnemateca. Ciclul Gdrard 

PhLlipe. „Mlnăstlrea din Par
ma" (I). Regla ; Christian 
Jaque.

«M® 24 da ore.
PROGRAMUL II

Lec-

20,09 O vlațl pentru o lde« : Elle 
Radu.

20.30 Prin muzee șl expoziții.
20,45 VocL tinere. Cîntft : 

Gorea, 
tonei 
SuclUr 
Pop.

21,15 Telex.
21.30 Pagini

_____ ______ Magda 
Aida Ianculescu. An- 
Dumltrache, Ntcolae 

George Sava. Nicu

_______ „__  muzica’e din „Albu
mul dumLnlcal".

21,4® Biruit-au glndul — Ion Ne- 
culce. „Acest pămlnt al Mol- 
dovil...". Prezintă; acad. 
C. C. Glurescu.

22,0*  Armonii Intime. Lieduri de 
Haydn, Hugo Wolf, Debussy. 
Respighi, Dorii Popovici șl 
Nlcolae Coman, Interpretate 
de Virginia Manu-Gudzichie- 
vlcL

cinema
MS;

Excelenței Sale
Domnului MOKTAR OULD DADDAH

Prefcdintelt Republicii Itlamic*  Mauritania
Cu prilejul rllel național» a târli dumneavoastră, am plăcerea să 

vă transmit, in numele Consiliului de Stat, al guvernului popo™^ 
român șl al meu personal, cele mai bune urări de sănătate șl fericir 
Excelenței Voastre, iar poporului mauritan prosperitate și progres.

Mă folosesc de această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că 
relațiile prietenești care există între cele două țări ale noastre vor cu
noaște o continuă dezvoltare, în lnteretul celor două popoare ale noas
tre, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

naționale. S-a extins 
an de an. extracția mi
nieră, numărul mun
citorilor din acest sec
tor reprezentând pe«te 
60 la sută din totalul 

' în iulie
1972 a fost creată So
cietatea națională in
dustrială și minieră, 
instrument dinamic die 
intervenție a stiatului 
în domeniile cercetării; 
exploatării și prelu
crării minereurilor.

Un rol important In 
industriali  zarea țării 
revine, de asemenea. 
Societății minelor de 
fler din Mauritania. 
Odată cu crearea aces
tei societăți au fost a- 
locate investiții pentru 
construirea a două 
centre miniere, la 
Zourate șl Nouad- 
hibou, a unei linii de 
caile ferată de 650 km, 
a unui port minera
lier și a altor insta
lații diverse. Cantita
tea de minereu extrasă 
a crescut de la 1 300 000 
tone in 1963, la 9 mi
lioane în 1971. Au fost 
înălțate totodată o se
rie de fabrici de pre
lucrare a materiilor

„La 28 noiembrie 
1960, clnd am procla
mat independența Re
publicii Islamice Mau
ritania, inima mea. ca 
și ale tuturor corripa- --------
trioților, era stăpinită' salariat iilor, 
de bucurie și neliniște. 
Bucuria regăsirii Liber
tății de a ne alege des
tinul, dar și neliniștea 
greutăților ce ne aș
teptau", în acest fel 
declarația președinte
lui țării, Moktar Ould 
Daddaih', caracteriza 
starea de spirit a po
porului mauritan în
tr-un moment crucial 
al istoriei sale.

După cucerirea in
dependentei politice, 
prima etapă ce a ur
mat a fost diobindirea 
independenței econo
mice. Paralel cu mo
dernizarea agriculturii, 
care ocupă o poziție 
preponderentă in ca
drul economiei națio
nale — peste 80 la 
sută din populația țării 
l$i cîștigă existența din 
activități rurale — gu
vernul mauritan a 
acordat o atenție deo
sebită creării șl dez
voltării unei industrii

prime, în special în 
domeniul industriei u- 
șoane.

In spiritul relațiilor 
de prietenie șl solida
ritate pe care țara 
noastră le dezvoltă cu 
țările africane, legă
turile româno-mauri- 
tane au cunoscut o 
evoluție oontinuu as
cendentă. In ultimii 
ani s-a dezvoltat o<Aa- 
bocarea politică și eco
nomică. In vara aces
tui an, ne-a vizitat 
țara o delegație a Par
tidului PoporuluL Mau
ritan. partid de gu
vernăm'! nt, care a fost 
primită de secretarul 
general al Partidului 
Comunist Român, to
varășul Nicolae A 
Ceaușescu. Cu acest/ 
prilej s-a afirmat do
rința reciprocă de a 
Intensifica și lărgi le
găturile dintre parti
dele, țările șl popoa
rele noastre, spre bi
nele popoarelor român 
șl mauritan, al cau
zei păcii, independen
tei naționale și înțele
gerii între popoare.

A. Z.

Victor PARHON

cehoslovaca

CARNET

PLASTIC

O interesanta expoziție

De pe băncile școlii te obișnuiești cu munca (la Școala generala nr. 1 
Negrești — Oaș)

Printre manifestă
rile care își propun, 
în ultimul timp, să o- 
fere publicului nostru 
aspecte din creația 
artistică a diverselor 
ponoare. expoziția 
Muzeului de arie și 
meserii din Praga — 
deschisă la Ateneul 
Român — se distin
ge prin originalitatea 
subiectului, fâcind o 
incursiune intr-un 
gen de artă — biju
teria — mai puțin 
uzual în sălile de 
expoziție.

Referindu-se exclu- 
fjv Ia bijuteria mo
dernă cehoslovacă, se
lecția prezentată la 
București. în cadrul 
schimburilor cultura
le. dovedește o incon
testabilă orientare a 
bijuteriei spre plasti
citatea pură, spre ob
ținerea unui statut de 
operă de artă inde
pendentă.

începută încă din e- 
poca Art Nouveau, 
cind bijuteriile lui 
Mucha erau de fapt 
mici compoziții origi
nale. urmindu-si o lo
gică proprie, dar încă 
asimilate unei unități 
spirituale. concepute 
pentru o persoană a- 
nume. subliniind o 
personalitate, tendin
ța autonomizării biju-

teriei. ca subiect com
pozițional de sine stă
tător. se accentuează 
odată cu industriali
zarea si dispariția le
găturii între creator si 
comanditar. Astfel,
abstractizând relația 
intre podoabă si cel 
ce o poartă, ea devi-

ne semnificantă doar 
în sine. Trăind prin 
jocul volumetric, prih 
efectul optic, prin ex
presionismul combina
țiilor de metal și mol
davii. prin picturalita
te, bijuteriile moder
ne cehoslovace aduc 
dovezi incontestabile 
ale transferării in ar
tele somptuare nu nu
mai a unor modalități 
de expresie, ci și a 
unei concepții proprii 
artelor ..majore**  (pic
tură. sculptură etc.).

Alături de aceste 
bijuterii care urmă
resc valoarea doar in

calitatea ei vizuală, 
expresivă, folosind cu 
dezinvoltură PVC-ul, 
sticla șlefuită, lemnul, 
nichelul, intilnim și lu
crări care îmbină 
modernitatea concep
ției plastice cu res
pectul pentru mate
rialul nobil, prețios. 
Fantezia este in aces
te cazuri supusă unei 
dorințe exprese de 
somptuozitate. îndrăz
neala face loc rafina
mentului.

în ansamblul său, 
expoziția vorbește 
despre funcția socia
lă a acestor accesorii 
decorative, despre ne
voia de a găsi va
loarea calitativă din
colo de prețiozitatea 
unor materiale, intr-o 
frumusețe a formei, 
la indemina oricui, ca 
preț. în acest sens,
podoaba devine obiect 
de cultură, un ele
ment activ, nu numai 
expresie a unei cul
turi. Este o manifes
tare primită cu deo
sebit interes de pu
blicul vizitator. înre- 
gistrindu-se astfel un 
moment important în 
adincirea schimburi
lor dintre culturile 
română și ceho
slovacă.
Constantin PRUT

(Urmare din pag. I)

ta t r
• Opera Română : Seară vieneză
— 19,30.
• Teatrul Național ,X L. Cara- 
glale“ : Trei frați gemeni vent- 
țicni — 20.
• Teatrul „Locla Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă-

■ gureanu) : Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Noile 
suferințe ale tinâruîui
• Teatrul
— 20.
• Teatrul
19,30.
• Teatrul 
Magheru) :

______ „W" — 20. 
de comedie : Nicnlc

Mic : Dupi cădere

„C. L Nottara*  (sala 
Adio, Charlie ! —

19.30, (sala Studio) : Bărbați fără 
neveste — 20.
• Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurulul — 19,30.
• I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : 
Mockinpott — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Dan
sați cu Salamandra — 9.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 15, 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea — 17.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tfi- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 19,30. (Sala Palatului) : 
De la Tănase adunate — 19,30.
• Teatrul de revista șl comedie 
,.Ion VasUescu- : FU cuminte, 
Cristofor
• Circul „București" : Gaia acro
baților — spectacol internațional 
— 19.30.

19,30.

„Zilele folclorului bihorean"
ORADEA (Corespondentul „Scân

teii**,  Dumitru Gafă). — A șasea 
ediție a manifestării oe largă respi
rație culturală, intitulată „Zilele fol
clorului bihorean**  — desfășurată 
între 24—26 noiembrie — in organi
zarea comitetului județean pentru 
cultură și educație socialistă și „Mu
zeului Țării Crușurilor*',  s-a încheiat.

în cadrul „Zilelor folclorului biho
rean**.  La toate centrele de comună 
din județ au avut loc programe fol
clorice specifice zonelor respective,

care s-au bucurat de un mare suc
ces public.

Alături de formații folclorice 
din Bihor, reprezentând populația ro
mână, maghiară și slovacă, la ,,Zilele 
folclorului bihorean**  a participat șl 
ansamblu] folcloric din orașul Neu
stadt Inholstcin — Republica Fede
rală Germania — care, ieri seară, a 
prezentat un reușit spectacol In fața 
unui numeros public din orașul Dr. 
Petru Groza.

celei curente. Activiștii — sau orga
nizațiile — care nu-și planifică sar
cinile de perspectivă sint și vor fl 
mereu scufundați „pînă peste cap" 
in sarcinile curente ce-i vor lua 
mereu pe nepregătite și a căror so
luționare satisfăcătoare va deveni 
îndoielnică sau va cere eforturi su
plimentare. febrile, măsuri adop
tate în pripă, sub semnul muncii 
„in asalt**.  Sint, oare, chiar atit de 
rare cazurile cînd organizațiile de 
partid, urmărind, de pildă, realiza
rea investițiilor, se concentrează a- 
supra activității pe șantiere, sosirii 
utilajelor, dar... scapă din vedere 
problema pregătirii din timp a 
torței de muncă ? Și cind termenul 
dării in funcțiune a noii capacități 
de producție bate la ușă, încep de
mersuri agitate, căutări înfrigurate 
sau se dă drumul producției cu 
oameni slab calificați — cu con
secințe negative asupra soartei uti
lajelor. La fel, in domeniul rezer
vei de cadre, aJ pregătirii din timp 
a schimbului de mîine — problemă 
abordată lntr-un editorial anterior 
din acest ciclu. Așa se explică, u- 
neori, faptul că chiar hotăriri de 
partid silit puse „la sertar" pină 
in preziua expirării termenelor — 
cind tot ce se mai poate face va 
purta inevitabil pecetea pripei și, 
deci, a superficialității.

în lumina ideilor din cavîntarea 
tovarășului Ceaușescu trebuie și 
mai profund Înțeles că munca de 
perspectivă nu numai că nu stinje- 
nește realizarea sarcinilor curente, 
ci, dimpotrivă, este condiția eficien
ței acesteia ; munca curentă se va 
descongestiona, va deveni mai pu
țin „gifiitoare**,  sarcinile își vor găsi 
o rezolvare superioară, dacă vor fi 
mai bine pregătite din 
este vorba de o cerință 
a îmbunătățirii stilului 
ci de o obligație ; in 
de astăzi, cind sarcinile 
vele preconizate de partid sint tot

mai complexe în toate domeniile, 
eliminarea practicilor de pripeală 
și improvizație, pregătirea din timp, 
reflecția chibzuită asupra tuturor 
aspectelor, tuturor amănuntelor, 
tuturor implicațiilor oricărei măsuri, 
acțiuni, decizii devin o necesitate 
imperioasă, absolută.

timp. Nu 
..oarecare**  
de muncă, 

condițiile 
și obiecti-

• Vifornița : CENTRAL — 9.
11,30; 13,45; 16; 18,15;. 20,30.
A Torino negru : PATRIA — 
11,30; 14; 16,30; 1B; 21,15.
• în munți crește un brad verde : 
CAPITOL — 9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• Ancheta poștașilor : FESTIA’AL
— 9; 11,15; 13.30: 16; 18,30; 20,45.
• Nicovala sau ciocanul : LUMI
NA —. 9; 12.30; 16; 19,30.
• Bună seara, doamnă Campbell :
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GRIVITA — 9;
11,15; 13;30; 15,45; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 30,45, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Floare*  de eactus : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.

S Generalul doarme In picioare :
UCUREȘTI — 8,so; 11; 13,30; 16; 

18,30; 21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Mihai Viteazul : DOINA — e,30; 
13,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii.;. .DOINA — jMă;. 
17,15.
• Omul din La Mancha : SCALA
— •B.ȘOrlZ/iB: 15,30; 18,15; ăl, FA
VORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 
îe.so; 21. ’
• Parașutiștll : TIMPURI NOI — 
9—20,15 In continuare.
• Despre o anume fericire t 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Ultimele șase minute : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLACARA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.13; 20,30.
• Omul de diucolo : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Doi pe un balansoar : MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Șapte rile î FERENTARI — 16; 
18; 20.
• Love story : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• ,400 de lei" : COTROCENI — 
15,30; 18: 20,15.
a Aventura Iul Poseidon : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 16; 20,15.
• Monolog : PACEA 
17,45; 20.
• Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici: BUCEGI — 16; 18: 20.
• Nunta x. VIITORUL — 13,30; 18; 
20,15.
• Mafia albă t VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Paradisul : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,15*  ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Valter apără Sarajevo : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 19.
• Cu cărțile pe față : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea „Atomul marcat" t 
LIRA — 15,30; 18; 20,13.
• Pămtntul părinților noștri : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,13.

ii;

15,30;

colective, clnd la elaborarea lui se 
va solicita aportul activului de 
partid, clnd aceasta se va bizui, ea 
practică cotidiană — așa cum ce
rea tovarășul Nioolae Ceaușescu 
— pe consultarea comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii.

•Există Insă, In legătură cu această

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII BURUNDI

Excelenței Sale
Colonel MICHEL MICOMBERO

Președintele Republicii Burundi
Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Burundi, am plăcerea 

aă transmit Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Re-! 
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
sincere felicitări și urări de sănătate- și fericire personală, de pace și 
progres poporului prieten burundez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare din-, 
tre cele două țări se vor dezvolta tot mai mult, în interesul țărilor noas
tre, al cauzei păcii și securității internaționale. ' 
ș Cu înaltă considerație, , ,f

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

La cumpăna apelor 
dintre Congo și Nil, 
la nord de lacul Tan- 
ganika, se află o țară 
muntoasă, brăzdată ' 
rîurl tumultuoase 
Burundi. Astăzi 
împlinesc 7 ani 
cînd această țară 
devenit republică.__
festivitățile organizate 
cu acest prilej parti
cipă și un reprezen
tant al P.C.R. și al 
guvernului român.

în anii care au tre
cut de Ia proclamarea 
republicii, eforturile 
principale ale poporu
lui burundez au fost 
îndreptate spre lichi
darea grelei moșteniri 
din perioada domina
ției coloniale. în țară 
au avut loc importan
te transformări : s-au 
făcut progrese spre 
înfăptuirea reformei 
agrare, au fost între
prinse, de asemenea, 
măsuri în vederea 
prospectării și valori
ficării resurselor na
turale. O atenție deo
sebită se acordă pu-

de

nerii în valoare a re
surselor hidroenerge- ■ 
tice.

In ceea ce privește 
agricultura, autorită
țile au anunțat la în
ceputul acestui an un 
plan în vederea lichi
dării sistemului de 
monocultură a cafelei. 
Terenurile fertile, . si
tuate la peste 2 000 de 
metri, au condiții fa
vorabile pentru culti
varea ceaiului. Se pre
vede ca pină în 1985 
să se planteze 12 500 
de tufe de ceai.

Un loc important în 
preocupările guvernu
lui ocupă formarea de 
cadre naționale ; alo
cațiile bugetare pentru 
învățămîrit ating 23 la 
sută. Numărul elevilor 
în școlile medii a 
sporit de la 153 000 în 
1966, la 170 000 în 1970. 
Anul trecut, pe porți
le Universității din 
Bujumbura, capitala 
țării, au ieșit primii 
specialiști cu studii 
superioare făcute în 
țară. Universitatea

are 400 
care se 
diferite ______
activitate.

în scopul unei 
bune cunoașteri, 
dezvoltării colaborării 
între România și Re
publica Burundi s-au 
stabilit, cu cinci ani in 
urmă,, relații diploma
tice. Pentru extinderea 
legăturilor de priete
nie și qolaborare între 
țările noastre au fost 
semnate un acord de 
cooperare tehnică și 
un acord comercial. 
Nu demult, țara noas
tră a avut ca oaspete 
o delegație a partidu
lui Unitatea pentru 
Progres Național — 
UPRONA. întîlnirile 
la diverse niveluri, 
care au avut loc în 
ultimii ani, au deschis 
noi perspective rela
țiilor româno — bu- 
rundeze, spre binele 
celor două țări și po
poare al cauzei cola
borării și păcii in 
lume.

de studenți 
pregătesc 
domenii

în 
de

A. B<

a insista — cel mai bun plan este 
ca și inexistent dacă este dat ui- ~ 
tării, daoă nu se acționează cu per
severență pentru realizarea obiecti
velor sale.

Antidotul împotriva unor aseme
nea practici negative este cunos
cut și este sigur : controlul siste-

PLANIFICARE ȘI PERSPECTIVĂ
Instrumentul practic în mă

sură să imprime un mai accentuat 
spirit de perspectivă in munca de 
partid este planificarea. Ma
rele avantaj al planificării 
constă în aceea că determi
nă o definire clară a coor
donatelor muncii de partid prin 
îmbinarea armonioasă a preocupă
rilor pentru sarcinile curente cu 
cele pentru sarcinile de perspecti
vă, împledlclnd unilateralitatea ; 
totodată,*  ea permite o largă cu
prindere a tuturor sectoarelor de 
activitate, ierarhizarea priorităților, 
o judicioasă repartiție a forțelor, 
precizarea riguroasă a responsabi
lităților, căilor de acțiune și ter
menelor de realizare. Firește, pla
nificarea trebuie să se sprijine pe 
investigarea atentă și aprofundată 
a realităților, văzute în evoluția lor, 
pe sesizarea noilor fenomene ce 
apar în viața socială — singura 
modalitate care previne aprecieri 
pripite sau subiective, previziuni 
hazardate sau eronate.

S-ar putea spune câ aceste ce
rințe sint destul de complexe, dar, 
în realitate, satisfacerea lor în bune 
condiții nu este dificilă atunci 
cind planul de activitate al orga
nului sau organizației de partid 
este fructul unei adevărate munci

problemă, un deziderat esențial, o 
cerință fundamentali : a nu se uita 
niciodată ci un plan de măsuri, un 
plan de activitate nu reprezintă 
niciodată scopuri în sine. Comunis
tul nu este doar un „vizionar**,  un 

, visător,' ci,. în primul rînd, un om 
de acțiune, un militant social, în
vestit cu răspunderi sociale. Or, 
există încă destule organizații de 
partid despre care se poate spune 
că nu de planuri, mai bune sau 
chiar mal puțin bune, duo lipsă — 
oît de activitatea concretă pentru 
traducerea lor in viață. Nu sint 
rare organizațiile de partid care, 
atunci dnd aint întrebate despre 
preocupările de viitor in anumite 
domenii determinate, sint gata 
imediat să ofere, și chiar oferă, 
planuri frumoase și cuprinzătoare, 
în dosare cu grijă șnuruite — dar 
nu prea au ce să prezinte și se 
simt stingherite, la ..strîmtoare1*,  a- 
tunc! cînd Ii se cere să arate și 
ce au întreprins pe linia îndeplinirii 
planurilor, ce au fieut practic pen
tru a ac depăși sfera intențiilor. 
Firește, asemenea practici nu au 
nimic comun cu munca de perspec
tivă, ci se înscriu, evident, în alt 
domeniu — respectiv al formalis
mului, al muncii de „paradă“. Este 
un adevăr prea elementar pentru

matio al îndeplinirii planurilor și 
hotărîrilor. Nu numai un program, 
ci și, In esență, orice hotărîre a 
unui organ de partid reprezintă un

plan de acțiune pentru viitor, iar 
controlul prompt, metodic este o 
condiție de bază pentru traducerea 
în viață a prevederilor sale. Evi
dent, pentru a fi el însuși eficient, 
controlul trebuie să evite practicile 
birocratice, recurgerea doar la 
solicitarea de informări sau ra
poarte, să se realizeze într-un spi
rit de exigență, să aibă un caracter 
sistematic și nu să se exercite spo
radic, „ocazional" sau în „ceasul al 
12-lea", în preziua scadenței terme
nelor. cînd nu se mai pot face de
cît constatări ; eficiența controlului 
este nemijlocit legată de adoptarea 
unor măsuri ferme, de ajutor prac
tic acordat la fața locului, pentru 
ca activitatea de realizare a pro
gramelor să înregistreze progrese 
efective, pentru a se face pași con- 
creți înainte , spre materializarea 
perspectivelor?

Cu articolul de fafâ încheiem ciclul editorialelor consacrate unor 
idei majore cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea cu primii secretari și secretarii pentru problemele or
ganizatorice ai comitetelor județene de partid. Necesitatea imprimă
rii unui și mai accentuat spirit de partid în rțiunca de partid ; dez
voltarea spiritului critic și autocritic in activitatea fiecărei organizații; 
imperativul îmbinârii strînse a democrației cu cerințele disciplinei 
stricte, riguroase ; îmbunătățirea activității de pregătire, promovare 
și repartizare a cadrelor; înțelegerea justa a caracterului muncii de 
partid ca munca vie, cu oamenii, strâinâ oricărei manifestări de bi- 

, rocratism ; munca în perspectiva, pregătirea de azi a soluționării 
sarcinilor de mîine — tint numai cîteva din problemele de o excep
țională însemnătate pentru perfecționarea întregii munci a partidului» 
abordate în cuvîntare.

CEEA CE SE IMPUNE ESTE O ANALIZA EXIGENTA A ACTIVITĂ
ȚII FIECĂREI ORGANIZAȚII, A FIECĂRUI COMUNIST, IN LUMINA 
IDEILOR DE O DEOSEBITA VALOARE PRINCIPIALA Șl PRACTICĂ, A 
OBSERVAȚIILOR, CRITICILOR Șl INDICAȚIILOR CUPRINSE IN CU- 
VTNTAREA SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI. Pretutindeni, 
acțiunea de popularizare temeinică a cuvîntârii trebuie îmbinata cu 
efortul pentru a asigura APLICAREA CONSECVENTA A CERINȚE
LOR FORMULATE ~ pentru, creșterea eficienței sociale a muncii de 
partid, pentru întărirea fiecărei organizații do partid și îmbunătăți
rea activității sale, pentru dezvoltarea rolului partidului do forța 
conducătoare a societății noastre.

Cu articolul de fafâ încheiem
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
A°arte mi5caJ de feîicîtărne pe care Excelența Voastră a avut nma- 

DHJtatca sa mi Ic adreseze cu ocazia sărbătorii naționale, vă transmit 
vii mulțumiri, urări de fericire și succes pentru dumneavoastră personal, 
de prosperitate poporului român prieten.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

Lucrările comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale

Poporul albanez serbează

PRIMIRE IA CONSIUl'L DE STAT
Marți dupâ-amiazâ, Emil Bodna- 

raș, vicepreședinte al Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Sir Fitzroy Maclean, 
membru al Camerei Comunelor,

♦
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare britanice, 
condusă de Sir Fitaoy Maclean, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, Derick Rosslyn Ashe, o oferit 
marți un cocteil.

Au participat Ștefan VoiteC, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Marla Groza și Ilie Murgulescu. vi
cepreședinți ai M.A.N., Vasile Gll.ga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex-

membru al Partidului Conservator 
din Marca Britanic.

La Întrevedere a luat parte amba
sadorul Marii Britanii la București, 
Derick Rosslyn Ashe,

★
terne, membri al Grupului parlamen
tar român pentru relațiile do priete
nie România-Marea Britanic, preșe
dinți ai unor comisii permanente ale 
M.A.N., dcputațl, personalități ale 
vieții noastre științifico și culturale.

Au luat parte Pio Carlo Terenzlo, 
secretarul general al Uniunii Inter
parlamentare. și Vitaly Evseev, se
cretar general adjunct al uniunii.

IjA Palatul Marii Adunări Națio
nale a amit loc marți ședința co
mună a comisiilor permanente alo 
Marii Adunări Naționale, in cadrul 
căreia tovarășul Manca Mftnescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a expus preve
derile Proiectului Planului national 
unic de dezvoltare economici $1 
socială a Republici’ Socialiste Româ
nia pe Anul 1974. șl tovarășul 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor, a prezentat proiectul Bugotu-

lui dc stat pe anul 1974. De aseme
ne»», a fost Înfățișat modul in care 
se prelimlnă Îndeplinirea Planului 
de dezvoltare economico-socială n 
Republicii Socialisto România și 
execuția Bugetului do stat pe anul 
1973. ‘

Comisiile permanente examinează 
și dezbat, In continuare, in ședințe 
separate, potrivit competenței lor,' 
secțiunile planului dc dezvoltare e- 
oonomico-socială a Republicii So
cialiste România șl Bugetul de stat 
pe anul 1974.

împlinirea a 29 de ani

de la eliberarea patriei sale

Întîlniri la C. C. al P. C. R.
Manți dupâ-amlazâ. t^va-Așii Cor

nel Burtică, membru supleant al Co
mitatului Executiv, secretar al C.C. 
al P.CJL, și Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-au îrvtilnit, la se
diul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, cu Doris Fi
sher, N. G. Carmichael, Richard 
Crawshaw și lord Willis, reprezen
tanți in Camera Comunelor și Came-

Mârți după-amiază, tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit pe Michal Ștefanak, ad
junct de șef de secție la C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., se află in vizită in 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat ln-

ra Lorzilor din partea Partidului La
burist, membri al delegație; parla
mentare engleze care ne vizitează 
țara.

Cu acest prilej a avut loc, intr-ot 
ambianță cordială, un schimb de pă
reri tn legătură cu dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două partide șl alte 
probleme de interes comun.

tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Ghizela Vass, membră 
a C.C. Al P.C.R., și ~ 
adjuncți de șefi de 
P.C.R.

A fost de față 
ambasadorul R.S. 
București.

Dumitru Turcuș, 
secție la C.C. al
Miroslav Sulek. 
Cehoslovace la

PRIMIRE LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
Președintele Marii Adunări*  Na

ționale. Ștefan Voitec. a primit marți 
pe secretarul general al Uniunii in
terparlamentare, Pio Carlo Teronzio, 
și pe Vitaly Evseev, secretar gene
ral adjunct

La întrevedere, care s-a desfășu
rat inte-o atmosferă cordială, a par
ticipat Corneliu Mănescu, președin
tele Grupului român din Uniunea 
Interparlamentară.

tn aceeași zi, oaspeții s-au Lntil- 
nit cu membri ai Comitetului de 
conducere al Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, pentru 
a stabili unele măsuri in legătură 
cu organizarea la București, in apri
lie 1074, a sesiunii de primăvară a 
Uniunii Interparlamentare.

(Agerpres)

IUCRĂRIIE CONFERIHTEI MiNISTRIlOR EDUCAȚIEI 
DIN ȚĂRILE EUROPENE MEMBRE ALE UNESCO »

în cea de-a doua zi a lucrărilor 
Conferinței miniștrilor educației din 
țările europene membre ale' UNESCO 
au oohtinuat dezbaterile asupra evo
luției invățămintului superior in Eu
ropa, de la prima conferință, ținută 
la Viena (1967—1973).

Au luat cuvintul : Bertil Zachrisson 
(Suedia). Janos Gosztonyi (Ungaria), 
St - John Stevas (Marea Britanie), 
Trpe Jakoveieski (Iugoslavia), Frân- 
COis Jeannerct (Elveția). Jan Kaczma
rek (Polonia). Nicola. Tcdoriev (Bul
garia). Alexe Popescu (România). Ulf 
Sundqvist (Finlanda.), dr. Lucam.Ma- 
tej (Cehoslovacia). Zekai Baloglu 
(Turcia). G. G. Eftimfeiko (R.S.S. 
Ucraina), Francesco Smara (Italia), 
prof. Hans Joakim Boehme (R. D. 
Germană). Walter Brunner (Austria). 
N. M. Meșkov (R.S.S. Bielorusă), 
Bjom Brjnskov (Danemarca).

La discuții au participat, de ase
menea, in calitate de observatori, 
Luigi Poggi (Vatican). Jean Louis 
Gagnon (Canada). Virgiliu Radulian 
(U N.I.C.E-F.), Milos Matyas (Consi
liul international al uniunilor științi
fice). Daniel Monteux (Federația sin- 
diqplâ internațională de invâțfimînt), 
T«/rXias Behula (Confederația mon
dială a organ; zaț iilor cadrelor didac
tice), Andrzej Zalucki. (Uniunea in
ternațională a studenților) și Alaln 
Nioollier (Conferința permanentă a 
rectorilor și vicecancelarilor univer
sităților europene).

în. cele 31 de intervenții prezenta
te pînă acum au fost abordate pro
blemele care stau în fața invăță- 
mintulul suoerior in raport cu mu
tațiile intervenite in societate și ne
cesitatea reînnoirii sistemelor edu
cative in scopul situării lor la nive
lul vastelor responsabilități ce le re
vin. în context, atenția participantl- 
lor a fost reținută de schimbul de 
vederi cu privire 1a transformările 
înregistrate In Invătămlniul superior 
din diferite țări și pe plan mondial, 
căile și mijloacele care să-i asigure 
o mal largă deschidere spre nevoile 
societății, ale vieții sociale, fiind 
avansate numeroase sugestii Pcn_ 
tru perfecționarea in continua
re a acestui sector, astfel ca 
el să devină un sprijin tot mai sub
stanțial pe calea progresului tuturor

națiunilor, al umanității in ansamblul 
ei. Sub semnul acestui' imperativ, 
participanții la dezbateri au subli
niat dorința și interesul țârilor lor 
de a se da un nou impuls' cooperă
rii intre toate statele membre ale 
UNESCO in domeniul invățămîn- 
t’.ilui, in scopul apropierii intre po
poare, accelerării progresului tutu
ror națiunilor. întăririi bazelor ma
teriale și morale ale păcii și secu
rității.

Lucrările conferinței vor continua 
miercuri pe comisii.

Marți după-amiazâ. participanta la 
cea de a II-a Conferință a miniștri
lor educației din țările europene 
membre ale UNESCO au fost 
oaspeții Universității. Politehnicii 
bucureștene și institutelor de con
strucții și de arhitectură. Oaspeții au 
vizitat, de asemenea, expoziția „Car
tea de învățămînt superior din Ro
mânia", organizată cu ocazia reu
niunii de la București.

în seara aceleiași zile, directorul 
general al UNESCO, Renă MaheU, 
a oferit un dineu în onoarea Birou
lui conferinței de la București.

(Agerpres)

Crearea Institutului
național de gerontologie

și geriatrie
A fast creat Institutul național de 

gerontologie șl geriatrie. Exprimln- 
du-șl satisfacția față de acest eve
niment, colectivele institutului de 
geriatrie și sanatoriului Otopeni au 
adresat o telc-grnmă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, prin 
care se angajează că iși vor consa
cra Întreaga activitate profesional- 
ștlințiflefi pentru continua dezvolta
re a prestigiului internațional al ști
inței medicale românești.

Cronica
George Ma coves cu. ministrul afa

cerilor externe al Republici! Socia
liste România, a adresat o telegrama 
de felicitare lui Arthemon SLmbana- 
niye, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Burundi, cu ocazia zilei 
naționale a acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Maoovescu. a trimis ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Isla
mice Mauritania, Hamdi Ould Mouk- 
nass. o telegramă de felicitare cu 
ocazia zilei naționale a acestei țări.

ir
Delegația de specialiști aovjetăci. 

condusă de L V. Krapivin, adjunct 
al ministrului industriei celulozei fi 
hirtiei. a părăsit marți Capitala.

Cu prilejul vizitei făcute in țara 
noastră, a fost semnat un protocol 
privind extinderea colaborării șl 
cooperării româno-sovietice in do
me ni ui industriei celulozei și hirtiei. 
Specialiștii sovietici au vizitat, de 
asemenea, fabrici din acest sector.

★
Societatea oe Cruce Rosie din Re

publica Socialisrtâ România a trimis 
un ajutor compus din alimente și 
medicamente Societății de Cruce 
Roșie din Republica Mali, pentru a 
veni in sprijinul populației din a- 
oeastă țară, care este afectată de o 
Îndelungată secetă.

în zilele do 26-27 noiembrie a.c. 
nu avut loc ședințe do lucru ale sec
țiunilor de specialitate ale Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale a României, in care au 
fost supusa examinării nro’ectiu 
Planului național unic do dezvolta
re economică și socială si proiec
tul Bugetului de stat alo Republicii 
Socialiste România pe 1974, precum 
și măsurile care trebuie întreprinse 
de ministere, centrale, Întreprinderi, 
consilii populare etc. pentru îndepli
nirea tuturor prevederilor planului 
și Bugetului de stat.

In cadrul dezbaterilor g-a subliniat 
justa orientare n prevederilor pla
nului și bugetului pe 1974, faptul că 
există o bază materială certă pen
tru realizarea lor. Totodată, s-au fă
cut o serie de propuneri și reco
mandări menite să contribuie la 
realizarea în bune condiții a sarcini
lor planului.

La ședințele secțiunilor au parti
cipat membrii Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, 
precum și specialiști de inaltă cali
ficare din domeniile eopncmie:. teh
nicii, Invățămintului, științei și cul
turii.

Delegația de activiști ai P.C.R. sa înapoiat
Ieri s-a înapoiat în Capitală, ve

nind de la Moscova, delegația de ac
tiviști ai P.C.R., condusă de tova
rășul Ion Sirbu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., a efectuat 
o vizită in schimb de experiență in 
Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Teodor Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față N. V, Maslennikov,

ministru consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. ' la București, membri ai 
ambăsadei.

★
în timpul șederii In U.R.S.S., dele

gația a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.U.S., la Comitetul orășenesc Le
ningrad al P.C.U.S.. la Comitetul de 
Stat pentru Știință și Tehnică al 
U.R.S.S., la conducerile Unor insti
tute de cercetări științifice și Cen
trale industriale din Moscova- și Le
ningrad, a vizitat obiective economi
ce și sorial-oulturale din cele două 
orașe.

de activiști ai P. C. R
D^l-etfâția de activiști ai^^TâriMti-- 

lui «Comunist Român, .ppn{Jusă.y 5<dri 
Aicxandru Szabo, adjunct d<3 sefr.de 
sâcție Ia C.C. al P.C.R., care, la in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, a 
făcut o vizită In schimb de experien
ță in R. P. Pojonă. s-a Înapoiat 
marți seara in Caoitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Constan
tin Potingu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Wladyslaw Woj- 
tasik. ambasadorul R. P. Polone la 
București, si membri ai ambasadei.

Delegația a avut. Întîlniri si con
vorbiri la Secția de știință și invă- 
ițămint, a. Q.C. al P.M.U.P.. la Minis-, 
terul Educației și Invățămintului. la 
Ministerul Științei. Tehnicii și In- 
vățămintului Superior, la Universita
tea din Varșovia, la Politehnică. 
Totodată, delegația a vizitat voievo
datele Kiolce și Cracovia, unde a a- 
vut întîlniri la comitetele voievodale 
ale P.M.U.P. în timpul vizitei, mem
brii delegației au luat cunoștință de 
experiența P.M.U.P. privind dezvol
tarea Invățămintului de toate 
dele, nrecum si de direcțiile de 
(acționare a invățămintului din 
Ionia.

Manifestări prilejuite de sărbătorirea
Zilei naționale a R. S. F. Iugoslavia

Sărbătorirea Zilei naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, 29 noiembrie, este 
marcată in țara noastrâ prmtr-o sui
tă de manifestări.

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat 
marți, cu acest prilej, o seară cultu
rală.

Scriitorul Victor Bîrlădeanu a vor
bit publicului despre „Oameni și 
peisaje din Iugoslavia contempora
nă", după care a fost prezentat un 
program de filme documentare Iu
goslave.

în aceeași seară, sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, la cinematograful Capitol a 
fost prezentat, în spectacol de gală, 
filmul „Suijeska", producție a stu
diourilor cinematografice din Iugosla
via.

înainte de spectacol au rostit scurte 
alocuțiuni regizorul Eugen Mândrie, 
directorul Casei de filme 5, și 
scriitorul Branimir Sce-panovici, sce
naristul filmului prezentat.

La manifestări âu asistat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității So-

cialiste', Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Comei Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Andrei Vela, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., oameni de artă 
șl oultură, un numeros public.

Au fost prezenți Bozidar Bukumi- 
rici, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.S.F. Iugoslavia, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București.

zilei
Cu ocazia punerii pietrei funda

mentale a Fabricii de reductoare, o- 
biectiv ce se realizează de Societa
tea mixtă Reșița-Renk. reprezentan
ții conducerii părții române și din 
R.F. Germania ai acestei societăți 
au adresat o telegramă președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
prin care exprimă înaltele conside
ration! pentru inițiativa și sprijinul 
personal care au facilitat colabora
rea In realizarea acestui proiect co
mun si il asigură că vor depune ne 
mal departe toate eforturile pentru 
prosperarea societății in interesul 
ambelor părți, pentrd a constitui un 
exemplu de 
două țări-

colaborare intre cele

+
Cadrele didactice și elevii liceului 

„Aurel Vlaicu" din București au 
sărbătorit recent împlinirea a 50 de 
ani de existență a școlii lor. In tele
grama adresată cu acest prilej Co
mitetului Central al Partidului Co- 
munlșt Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune, intre altele : 
țpartiția acestei jumătăți de secol de 
activitate a liceului nostru și lumi
noasele perspective deschise invăță- 
mlntului In țara noastră de Hotărî- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea și perfecționarea Învăță-

mlntulul vor oonstitui tin puternic 
imbold pentru personalul didactic și 
elevii liceului nostru in desfășura
rea unei activități de inaltă calitate 
și eficientă, pusă in slujba ridicării 
patriei noastre pe cele mal înalte 
culmi ale progresului șl civilizației.

★
Academia Republicii • Socialiste 

România a sărbătorit marți. In ca
drul unei ședințe festive, pe ilustrul 
enciclopedist Abu Raikhan 
cu prilejul împlinirii unui 
de la nașterea sa.

Autor a numeroase lucrări. Abu 
Raikhan Berurtia adus o contribuție 
importantă, bazată pe cercetări și 
experimentări personale, In geologie, 
geodezie, geografie, matematică, asr 
tronomle, medicină etc.

După cuvintul de deschidere rostit 
de acad. Miron Nicol eseu, președin
tele Academiei, profesorii C. Maca- 
rovicL C. Drimbă și I. Banu au e- 
voeat aspecte din viața și opera ma
relui enciclopedist

Beruni, 
mileniu

Marți dimineața au Început în Ca
pitală lucrările simpozionului „Ex
ploatarea sistemelor de irigație11, or
ganizat de institutul de studii și 
cercetări pentru Îmbunătățiri fun
ciare in colaborare cu Consiliul na
țional al inginerilor și tehnicienilor.

(Agerpres)

Se împlinesc 29 de Ani de la e- 
venlmentul de răscruce în istoria 
poporului albanez — eliberarea 
țării de sub jugul fascist și vic
toria revoluției populpre Împo
triva regimului burghezo-feudal. 
Acest eveniment a Încununat lupta 
de veacuri a viteazului popor al
banez pentru libertate, independen
tă șl progres social. Sînt cunoscute 
sacrificiile făoute de acest popor In 
anii oelui de-al doilea război mon
dial in lupta eroică desfă
șurată sub conducerea comuniști
lor, împotriva ocupanților fasciști, 
pentru salvgardarea ființei națio
nale. Victoria do la 29 noiembrie 
1944 a marcat nașterea Albaniei 
noi, populare, deschizlnd Căi largi 
pentru edificarea societății socia
liste în țara prietenă.

Devenit stApln pe propria-i soar
tă, poporul albanez, sub conducerea 
Partidului Muncii, a Înfăptuit largi 
transformări înnoitoare in toate do
meniile vieții economice și sociale. 
Albania dispune astăzi de o in
dustrie in plin avint, Incluzind ra
muri noi, ca energetica, pre
lucrarea cuprului, a petrolului etc. 
în primele nouă luni _ale

Evident, mă suisem In 
avionul ce decola spre 
capitala țării lui Skan- 
derbeg avind o cit de 
cită predocumentare. La 
ceea ce reținusem cine 
știe de cînd, adăugasem noi 
informații, sumare — e a- 
devărat — dar revelatoare. 
Albanezii — schipetari, 
cum iși spun ei cu predi
lecție, adică „vulturi" — au 
dus vreme îndelungată un 
trai crunt, o permanentă 
luptă împotriva sărăciei și 
a dominației străine. Neîm- 
păcindu-Se nici o clipă cu 
Ipostaza de servi în țara 
lor, albanezii au luptat tot 
timpul, dar abia In 1944
— cind comuniștii au reu
șit o mobilizare largă a 
poporului în lupta antifasr- 
Cistâ — au putut să se eli
bereze de invadatori.

...Exact perte o săptăml- 
nă aveam să fac drumul 
înapoi, însoțit do o sume
denie de informații și 
impresii. Acum văzu
sem singur $i mă con
vinsesem 1A faia locului 
cum, In oeî 29-de ani, ciți 
au trecut de la eliberare, 
țara patriarhală de odini- • 
oară — cu un procentaj 
record de săraci și anal- 
fabeți — G-a înscris hotă- 
fît pe orbita progresului și 
civilizației, grație hărniciei 
și devotamentului întregu
lui popor condus de Parti
dul Muncii. Albania nu mâi 
Înseamnă astăzi doar fol
clor și măslini (plantații 
imense de măslini, cu mi
liarde de frunze argintii, 
pentru că — potrivit unei 
frumoase tradiții populare 
—1 orice- tînăr care urmea
ză să se Însoare trebuie să 
sădească atiția măslini ciți 
ani de viață are). Ev nou 
înseamnă, in țara sChipeta- 
rilor, o viață în sfirșit li
beră, un ideal socialist, în
seamnă Că lumina electrică 
a pătruns în fiecare casă 
din fiecare sat, iâr lumina 
cărții a ajuns și ea la fle
care locuitor din fiecare 
sat, înseamnă linii ferate, 
șosele și parcuri construite 
prin muncă patriotică, lo
cuințe noi și orașe noi, în
seamnă industrie, și trai 6- 
menesc pentru toți oame
nii. Mai concret : puterea 
electrică vă realiza in 1975
— ultimul an al actualului 
cincinal — 2 miliarde kWh; 
alături de prima uzină me-

acestui

an, industria albaneză 
depășească substanțial 
loric de producție, 
albaneză cunoaște și ... ... — 
ținut proces de modernizare. Pro
iectul de irigare a celor 26 de 
districte ah? țării, definitivat re
cent, prevede construcția a 730 
bazine de acumulare, 0 000 kilo
metri de canale care vor aduce 
ana pe noi suprafețe de teren in- 
sumlnd. 264 000 hectare. Succesele 
obținute de poporul albanez in con
strucția de locuințe, ocrotirea so
cială, invățâmlnt șl în alte domenii 
asigură ridicarea continuă a nive
lului de trai, material și spiritual, 
al poporului. Oamenii muncii din 
Albania iși dedică în prezent efor
turile îndeplinirii programului tra
sat de cel de-al VI-loa Congres al 
Partidului Muncii, ale cărui sar
cini privind dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale și valorificarea 
superioară a rezervelor materiale 
și umane ale țării dau un nou a- 
vint activității de edificare socia
listă.

Animat de calde sentimente de 
stimă și prietenie față de poporul 
Albaniei, poporul

canică — ridicată In Alba
nia in 1946 — au apărut 
alte 23, plus 200 ateliere 
mecanice ; agricultura se 
dezvoltă Intr-un ritm care 
Ii permite să producă ia 
ultimul deceniu mai mult 

decit 
la o

cu 61 la sută 
în cel precedent ; 
populație de numai 2 mili
oane există deja 80 mii de 
cadre cu pregătire medie și 
35 mii de cadre cu pregă
tire superioară, iar numă
rul celor care învață va fi,

a reușit ?3 
planul ya- 
Agricultura 
ea un sus-

român se bucură

din imlmă dc realizările dobindite 
do oamenii muncii din această țară 
j>e calea progresului economic și 
cultural, a construirii socialismului. 
Prietenia tradițională româno-alba- 
noză, cimentată do-a lungul veacu
rilor prin lupta pentru țelurile cd- 
mune ale scuturării Jugului otoman, 
libertății șl independenței naționale 
a căpătat in anii socialismului un 
conținut superior, cunoscînd o evo
luție mereu ascendentă. Sc lărgesc 
șl se diversifică relațiile reciproce 
pe târlm economic, se dezvoltă ra
porturile pe târlm științific și cul
tural. Acordul comercial romftno- 
albanez pe anii 1971—1975 prevede 
dublarea volumului schimburilor 
dc mărfuri față dc perioada celor 
cinci ani anteriori. Dezvoltarea 
continuă a legăturilor multilaterale 
româno-albaneze servește Interese
lor ambelor țări și popoare, cores
punzând. totodată, cauzei generale 
a socialismului și păcii.

De ziua marii sărbători a Alba
niei socialiste, poporul român 
transmite poporului prieten alba
nez sincere felicitări și urări de 
noi succese In opera ce o desfă- 

- șoară pentru progresul și înflorirea 
patriei sale.

pregătiți de Universitatea 
din Tirana !

...în satul „Sukthi", mai 
mul ți muncitori agricoli, de 
fapt mai multe femei 
ne-au convins că ferma „8 
Nentori" este cea mai mo
dernă din întreaga Alba
nie : doar 20 de femei în
trețin 3 sere care se întind 
pe 3 hectare. Este o fermă 
de model olande2, in va
riantă albaneză — cum ni 
s-a explicat mal In glumă, 
mai in serios : totul este

O lume nouă

1 n s e m nă ri de
a

in 1975, de 780 000. dintre 
care peste 15 000 studenți 
la zi și aproape 20 000 
muncltorl-studenți la cursu
rile fără scoatere din pro
ducție ; azi există un me
dic la 1 000 de locuitori, iar 
durata medie a vieții a 
crescut de la 38 de ani, in 
1938, la 68 de ani in 1973.

...lua Durres — poate al 
doilea Oraș după Tirana, 
dar, oricum, cel mai mare 
port al țării — am cunos
cut-o pe inginera Neziha 
Bekteshi, care ne-a vorbit 
de fabrica „Plastika", in 
care lucrează, ca de o ade
vărată școală a muncii 
pentru tinerii care, aici, 
reprezintă 90 la sută din 
totalul muncitorilor. După 
ce ne-a prezentat produse
le fabricii și pe CÎ- 
teva dintre muncitoarele 
cele mai harnice, după ce 
ne-a vorbit despre iniția
tivele colectivului, am În
trebat,-o uride și-â făcut*  
studiile. Ne-a răspuns, cu 
o mîndrie greu de redat in 
cuvinte că face parte din 
prima promoție de ingineri

mecanizat, udatul, sortatul 
și încărcatul roșiilor — 
căci roșii se cultivă aick In 
fiecare lună ă anului se 
sădește in cite o parcelă, 
așa că in fiecare lună a fi
nului de aici pleacă roșii 
coapte și gustoase înspre 
orașele țării, dar și Înspre 
Austria, Anglia ș.a.m.d.

...Primul contact cu Uni
versitatea din Tirana l-am 
avut la... uzina de piese de 
schimb pentru tractoare. 
Interlocutor lancio Satir — 
inginer in uzină și profesor 
universitar : „Trebuie să 
știți — ne-a spus — că, de 
cițiva ani, statul a deschis 
în uzina noastră, ca și in 
altele, o filială a Universi
tății. Tinerii muncitori ce 
și-au încheiat studiile șco
lii medii mecanice (Care și 
ea funcționează în uzină) 
și vor să devină ingineri, 
încep studenția în condiții 
speciale : dimineața, intre 
orele 6,30 și 13, lucrează la 
vechile lor locuri de mun
că, apoi o oră și jumătate 
li se rezervă pentru pauza 
de masă -și un scurt repaus.

După-amlaZă, timp de 
cinci ore merg la facultate. 
S-a discutat mult pînă să 
se găsească această moda
litate de pregătire a cadre
lor inginerești, dar noi so
cotim că s-a ajuns la so
luția cea mai bună".

...Al doilea contact cu U- 
nlversitatea ne-a fost pri
lejuit de o vizită la 
prodecanul Facultății de 
istorie șl filologie, docen
tul Anastas Dodi. Subiec
tul convorbirii, se înțelege, 
nu putea fi decit studenția 
tinerilor schipetari. Struc
tura anului universitar e&te 
astfel alcătuită. Incit stu
dentul — indiferent de 
profilul facultății — să 
păstreze o strinsă legătură 
cu viața și munca : 32 de 
săptămîni urmează cursu
rile in cadrul facultății, 4 
săptămîni lucrează ca mun
citor intr-o întreprindere 
sau pe un șantier, 4 Gap- 
tămîni participă la antre
namentele de educație fizi
că și pregătire militară, 12 
săptămîni are vacanță.

— Ce vă place mai mult 
și mai mult la tinerii din 

'Urii.Ve«ifâ.fe 2 ^- l-am între-' 
bat în final pe profesor.

— După studenție — 
timp în care cadrele se ca
lifică și șe pregătescJnvă- 
țînd și muncind — tinerii 
sint repartizați fie In uni
tățile teritoriale care i-au 
recomandat la facultate, fie 
în alte părți unde îi tri
mite ministerul — dar, in 
orice caz, acolo unde și-au 
lucrat proiectul de diplomă. 
Tînărul albanez este ast
fel crescut și educat, îneît 
manifestă Înțelegere pa
triotică față de decizia ce
lor ce-1 trimit în producție. 
Vreau să spun că, poate 
cel mai mult, îmi place la 
studenții noștri, la tinerii 
albanezi în general, faptul 
că iși iau tinerețea in se
rios, răminind totuși tineri. 
Un exemplar simț al 
datoriei civice, hărnicia și 
disciplina în muncă — iată 
ce apreciem in mod deo
sebit la tinerii din țara 
noastră.

Ceea ce caracterizează 
— după cite iși dă seama 
lesne orice vizitator — nu 
numai tineretul, ci. In ge
neral, întregul ponor alba
nez.

G. MITRO1

Noi măsuri pe plan internațional
in problema combustibilului

BELGIA: Firmele lumi' 
noase — stinse de la 

10 seara

VATICAN: Chemare la 
austeritate

Adunare festivă în Capitală

Ministrul belgian pentru proble
mele economice a anunțat că, in 
fața dificultăților sporite in apro
vizionarea cu petrol. guvernul a 
luat două noi măsuri de restricție 
Incepind cu această săptămină : re
ducerea cu 5 la sută a distribuirii 
energiei eleotrice și stingerea fir
melor luminoase la orele 22,00. El 
a adăugat că economia de energie 
și lupta Împotriva pieței negre 
constituie cei doi poli ai acțiunii 
guvernamentale. Orice infracțiune 
sau act de speculă vor fi aspru pe
depsite.

Criza petrolieră a fost tema prin
cipală a discursului duminical al 
Papei Paul al VI-!ea. El a cerut 
populației austeritate în consu
mul de combustibil, întrucit criza 
de petrol va deveni efectivă in 
Italia incepind de duminica viitoa
re. Oficialități ale Vaticanului au 
declarat că preoții și prelațid vor 
avea dreptul să se aprovizioneze 
cu maximum 30 litri benzină la 
stația de benzină de lingă catedrala 
Sf. Petru.

S.U.A.: Electricitate din 
apele reziduale

MAREA BRITANIE : „Eco 
nomisiți benzina prin.. 

ciclism"
Ziarul „TIMES" a publicat un 

articol în care arată că, „pentru a 
face față lipsei de combustibil, lon
donezii trebuie să treacă de urgen
ță la biciclete. Pînă acum mersul 
pe bicicletă nu era posibil In City, 
deoarece pentru aceasta era nevoie 
de nervi tari, o mască cu oxigen 
și o pereche de ochi la ceafă, din 
cauza traficului auto extrem de 
dens. Acum situația s-a schimbat. 
Mulți automoblliști se metamorfo
zează in bicicliștl".

Căutarea de noi forme de ener
gie ar permite să se evite o criză 
energetică mondială, a declarat 
prof. Bruce Billings, președintele 
Comitetului O.N.U. pentru cerce
tarea materiilor și procedeelor e- 
nergetice nOconvenționale șl nepo- 
luânte. în cursul unei conferințe 
de presă, el a citat exemple con
crete de folosire a unor rezerve 
curente și gratuite. Astfel, orașul 
american Ames (Iowa), cu 40 000 
de locuitori, folosește a zecea par
te din producția apelor 6ale rezi
duale, pentru a fabrica electricita
te. pornind de la metanul recupe
rat printr-un procedeu foarte sim
plu. Cu 10 la sută din apele rezi
duale, locuitorii orașului Ames ob
țin suficient gaz metan pentru pro
ducerea de electricitate. In vederea 
iluminatului public și Încălzirii edi
ficiilor publice.

Cu prilejul celei de-a 29-a aniver
sari a eliberării Albaniei de sub ju
gul fascist, la întreprinderea „Auto
buzul1' din Capitală a avut loc. marți 
după-amiază, o adunare festivă la 
care au luat parte numeroși oameni 
al muncii, activiști ai Comitetului 
municipal de partid București, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. Au fost, de asemenea, 
prezenți membri ai Ambasadei R. P. 
Albania Ia București.

Adunarea a fost deschisă de secre
tarul comitetului de partid de la 
„Autobuzul". Ion Nenciu. după care 
a luat cuvintul Constantin Dia- 
conu. inginerul șef al întreprinderii, 
care a relevat legăturile de priete
nie și cooperare, cimentate in lupta 
pentru libertate, independență na
țională $1 progres social, statornicite 
Intre popoarele român și albanez/ 
relații care au cunoscut un conținut 
calitativ nou. în condițiile edificării 
socialismului In cele două țări. Suc
cesele dobindite de România și Al
bania, in dezvoltarea economiei și 
culturii, oferă. în același timp, te
meiul lărgirii colaborării reciproce 
In toate domeniile de activitate.

In Încheierea alocuțiunii, vorbito
rul. In numele colectivului între
prinderii bucureștene. a urat po
porului albanez noi victorii in con-

strucția socialismului. în apărarea 
cucsririlar sale * ’ 
dependenței si 
nale.

A luat apoi i 
R. P. Albania 
Profi. Trecind 
obținute în cei 
cut de la eliberarea Albaniei de sub 
ocupația fascistă, ambasadorul alba
nez a relevat eroismul cu care cla
sa muncitoare albaneză s-a angajat 
— sub conducerea partidului său — 
in lupta pentru Îndeplinirea mărețu
lui program de construcție a socia
lismului.

Referindu-se la relațiile de prie
tenie și colaborare frățească dintre 
România' și Albania, vorbitorul a 
scos în evidentă interesul cu care 
poporul albanez urmărește succesele 
României in construcția socialismu
lui. Poporul Albanez — a arătat el 
~ se bucură foarte mult de succese
le obținute de poporul român și îi 
dorește din inimă noi succese în o- 
pera de construire a socialismului. 
Exprim convingerea că prietenia tra
dițională șl colaborarea frățească în
tre popoarele și țările noastre se vor 
întări și In Viitor spre binele lor 
comun și al socialismului.

(Agerpres)

revoluționare, a in- 
suveranității națio-

cuvintul ambasadorul 
la București. Nikola 
•In revistă succesele 
29 de ani ce au tre-

vremea
deTimpul probabil pentru zilele

23, 29 și 30 noiembrie : In țară : 
Vremea va continua să se răcească, 
ma( ales la Începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil, mal mult no-

ros ih sudul și estul tării, unde lo
cal va ninge. în rest ninsori Izolate. 
Vmt potrivit. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre minus 10 și 
zero grade, izolat mal coborî te, în 
depresiunile din estul Transilvaniei, 
iar maximele vor oscila intre minus 
4 ?i plus 6 grade. Jn București : 
Vreme în general rece. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
ninsori slabe, vint potrivit Tempe
ratura ușor variabilă.

sefr.de


viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U,

„Balul siiiutei si tehnologiei moderne 
in dezvoltarea națiunilor" 

PROIECT DE REZOLUȚIE PREZENTAT DE ROMÂNIA
NEW YORK 27. Corespondentul 

nostru transmite : în Comitelui pen
tru problemele economice al Adună
rii Generale. amb-^sadorul român 
Constantin Ene a prezentat proiectul 
de rezoluție al Românirt. căruia i 
f-au alăturat alte 25 de state in ca
litate de coautoare, la punctul ..Ro
lul științei Și tehnologiei moderne in 
dezvoltarea națiunilor* 4.

Această inițiativă a României — 
a subliniat vorbitorul — izvorăște din 
faptul că cerințele dezvoltării și di
versificării cooperării internaționale, 
formele și metodele folosite pină in 
prezent in cadrul Națiunilor Unite 
sînt încă departe de a răspunde ne
voilor existente de largă difuzare a 
cunoștințelor și experienței debîndi- 
te. de facilitare a accesului neîngră
dit al tuturor țărilor la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne. Este 
necesar să se procedeze la o analiză 
de ansamblu menită să contribuie la 
definirea unui concept global al 
O.N.U. in materie de știință și teh
nologie. respectiv la identificarea 
modalităților principale de aplicare 
B acestuia.

Reprezentantul României a subli
niat. în continuare, că proiectul de 
rezoluție supus dezbaterilor pornește

„Mișcările de eliberare națională sînt îndreptățite 
să primească sprijinul deplin al comunității 

internaționale11
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 27. Cores
pondentul nostru transmite : Apli
carea de către agențiile specializate 
ei organismele internaționale aso
ciate Națiunilor Unite a Declarației 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale a 
format obiectul cuvântului rostit in 
Comitetul pentru problemele colo
niale al Adunării Generale de către 
reprezentantul României, Petre Vlăș- 
ceanu.

Evidențiind intensificarea luptei 
popoarelor angolez, mozambican. 
namibian. Zimbabwe șî din alte zone 
ale Africii imDotriva dominației co
loniale. pentru cucerirea indepen
denței naționale și. in paralel. în
făptuirea unor ample programe de 
reconstrucție națională In zonele 
controlate de mișcările de eliberare 
națională, reprezentantul României 
s-a pronunțat in favoarea identifică
rii. de către Națiunile Unite, a celor 
mai eficiente căi și mijloace pentru 
a acorda o asistentă multilaterală 
sporită popoarelor coloniale in lupta 
lor justă pentru înfăptuirea aspira
țiilor lor legitime de libertate și in
dependentă.

Delegatul român a subliniat că 
mișcările de eliberare națională sînt 
îndreptățite, in baza recunoașterii de 
către Adunarea Generală și Consiliul 
de Securitate a legitimității luptei 
lor, să beneficieze de sprijinul de
plin al comunității internaționale.

Reprezentantul român a cerut să 
se asigure participarea, in calitate 
de observatori, a reprezentanților 
mișcărilor de eliberare națională la 
dezbaterea tuturor problemelor care 
vizează aceste teritorii, să se asigure 
participarea lor, permanent, la acti
vitatea acestor organisme, să se ela
boreze programe concrete de asisten
ță pentru popoarele din Angola, Mo- 
zambic. Namibia și Rhodesia, precum 
si pentru populațiile din zonele eli
berate, să se dea curs cerinței de în
cetare a oricărei colaborări șl a ori
cărui sprijin regimurilor colonialiste 
și rasiste de la Pretoria, Lisabona și 
Salisbury, atâta timp cît acestea nu 

La Națiunile Unite a fost dat publicității raportul secretarului gene
ral cuprinzând răspunsurile statelor la invitația adresată de Adunarea Ge
nerală — cu prilejul sesiunii de anul trecut — ca urmare a cunoscutei 
rezoluții inițiate de România : „Creșterea rolului O.N.U. in menținerea și 
consolidarea păcii și securității internaționale, in dezvoltarea cooperării 
intre toate națiunile și în promovarea normelor dreptului internațional 
în relațiile dintre state**  — adoptată, după cum se știe. în unanimitate. 
Prin rezoluție, 6tatele membre au fost invitate să comunice secre
tarului general opiniile și sugestiile lor asupra căilor și mijloacelor de 
natură să contribuie la creșterea rolului Națiunilor Unite in viața inter
națională, inclusiv propuneri pentru sporirea eficacității deciziilor și rezo
luțiilor adoptate de organele Națiunilor Unite. Corespondentul nostru 
C. Alexandroaie transmite spicuiri din aceste răspunsuri :

La baza relațiilor interstatale
— normele legalității

ITALIA ! Subliniind că condiția
esențială a menținerii păcii și secu
rității lumii este, după cum sc arată 
și în rezoluția română, respectarea 
deplină a libertății națiunilor și 
principiilor dreptului internațional, 
guvernul italian ere in vedere baza
rea relațiilor interstatale pe următo
rul fundament : .abținerea dc la a- 
menințarea ca forța sau folosirea ei 
injpotriva integrității teritoriale sau 
independenței politice a statelor, 
rezolvarea diferendelor internațio
nale prin mijloace pașnice, neinter
venția in afacerile interne ale altor 
state, egalitatea suverană a statelor, 
autodeterminarea popoarelor și obli
gația statelor de a coopera Ia res
pectarea drepturilor omului.

Italia Împărtășește convingerea 
necesității exprimate in rezoluție ca 
toate aceste principii să fie reafir
mate si aplicate de toate statele 
membre, fără excepție și fără elu
dări sau modificări arbitrare, moti
vate de situații politice sau geogra
fice specifice. De asemenea, este de 
acord cu conceptul, exprimat in re
zoluție. potrivit căruia Întărirea ro
lului Națiunilor Unite arc ca scop 
stabilirea unui sistem de obligații și 
garanții pentru prevenirea agre
siunii".

SUEDIA î „Este util și necesar ca 
statele membre să analizeze continuu 
modul in care O.N.U. iși Îndeplini
te sarcinile sale fundamentale ce de
rivă din Cartă și să ia in considera
ție căi și mijloace posibile de spo
rire a capacităților sale pentru a face 
față nevoilor lumii in continuă 
schimbare. In Carta sa. orga

de la recunoașterea faptului că. in 
lumina primei evaluări a strategiei 
internaționale a dezvoltării, știința 
și tehnologia reprezintă unul dintre 
factorii principali pentru Înfăptuirea 
integrală a obiectivelor strategiei. Se 
are in vedere, de asemenea, impor
tanța concentrării eforturilor siste
mului Națiunilor Unite pentru a 
răspunde necesităților fundamentale 
ale țărilor in curs dc dezvoltare in 
domeniul științei și tehnologiei, ini
țierea concertată de noi măsuri pen
tru intensificarea cooperării interna
ționale care să permită tuturor sta
telor să beneficieze de- realizările 
științei și tehnologiei moderne. să 
favorizeze crearea capacităților știin
țifice naționale. în acest context, 
proiectul de rezoluție solicită 
E.C.O.S.O.C. și organelor sale să a- 
corde prioritatea necesară examină
rii problemelor referitoare la rolul 
științei și tehnologiei. Proiectul 
subliniază, de asemenea, necesitatea 
elaborării unei politici a Națiunilor 
Unite in acest domeniu de impor
tanță majora pentru progresul eco
nomic și social al țărilor in curs de 
dezvoltare, precum și convocarea 
unei conferințe a Națiunilor Unite 
pe această temă.

vor abandona politica de dominație și 
subjugare a altor popoare și. totoda
tă. să li se interzică dreptul de a 
reprezenta, in toate agențiile specia
lizate și organismele internaționale 
asociate O.N.U., teritoriile aflate sub 
dominația lor colonială.

0 declarație a M.A.E. 
al G. R. P. al Republicii 

Vietnamului de Sud
VIETNAMUL DE SUD 27 (Ager- 

pres). — Agenția de presă „Elibe
rarea1' informează că Ministerul A- 
facerilor Externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat publici
tății o declarație in care condamnă 
intensificarea de către Administrația 
saigoneză a bombardamentelor- îm
potriva, centrelor populate din zona 
aflată sub controlul G.R.P. Sînt 
menționate bombardamentele efec
tuate in provinciile Bi.nh -Phuoc, 
Bien Hoa. Binh Long. Quang Duc, 
și, ca un fapt deosebit de grav, ata
cul săvirșit la 23 noiembrie de un 
număr de peste 100 de avioane în 
provincia Tay Ninh. soldat cu nume
roase victime și distrugerea unor 
importante bunuri.

Guvernul Revoluționar Provizoriu, 
se arată în declarație. își reafirmă 
hotărârea de a respecta și aplica cu 
strictețe toate prevederile Acordului 
de la Paris și, în același timp, de a 
riposta la toate acțiunile prin care 
Administrația de la Saigon încalcă 
acest acord.

★
în legătură cu bombardamentele 

saigoneze asupra provinciei Tay 
Ninh. la Hanoi a fost dată publi
cității o declarație de protest a Mi
nisterului Afacerilor Externe al RD. 
Vietnam.

nizația oferă jaloanele comporta
mentului statelor, necesare menține
rii păcii, justiției și progresului in 

In sprijinul întăririi rolului 0. N. U.
SPICUIRI DIN RĂSPUNSURILE STATELOR MEMBRE, CA URMARE A REZOLUȚIEI INIȚIATE DE ROMÂNIA

lume. O mai bună respectare, de 
către statele membre, a acestor prin
cipii este singura calc realistă de 
progres spre aceste obiective. Dc o 
importanță fundamentală sînt princi
piile Cartei, care prevăd abținerea de 
la amenințarea cu forța sau folosirea 
ei împotriva integrității teritoriale 
sau independenței politice a oricărui 
stat, reglementarea diferendelor in
ternaționale prin mijloace pașnice, 
neintervenția in afacerile interne, 
egalitatea suverană a tuturor state
lor. dreptul egal al popoarelor la au
todeterminare și cooperarea intre 
state".

OLANDA : „Regatul Olandei sus
ține întărirea rolului Națiunilor Uni
te. in special in domeniul menținerii 
păcii și securității internaționale, al 
dezvoltării cooperării intre toate na
țiunile si al promovării guvernării 
legalității în relațiile dintre state".

Respectarea universală 
a principiilor Cartei

FRANȚA : „Prima și cea mai pre
santă condiție a întăririi rolului Na

Bilanț pozitiv al schimburilor 
economice intereuropene

GENEVA 27 (Corespondență de 
la C. Vlad). — La Palatul Națiunilor 
s-a deschis cea de-a 22-a sesiune a 
Comitetului pentru dezvoltarea co
merțului din cadrul Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa.

In ruvintul inaugura], .1. Stanovnik, 
secretarul executiv al C.E.E.—O.N.U., 
a relevat că. in cursul anului trecut, 
exporturile mondiale au crescut cu 
10 la sută față de 1971, același pro
centaj fiind înregistrat și in prima 
jumătate a anului 1973. in raport cu 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent. Acest ritm de creștere — 
a subliniat J. Stanovnik — a fost mai 
dinamic in regiunea C.E.E.—O.N.U., 
care reprezintă trei sferturi din to
talul mondial. Prin intensificarea 
exporturilor S.U.A. in țările socialis
te din Europa, totalitatea exoortu-

ROMA

Colocviu al reprezentanților partidelor 
comuniste din țările capitaliste europene
ROMA 27 (Corespondență de la 

Radu Bogdan). — în capitala Italiei 
s-au deschis, luni, lucrările unui co
locviu al reprezentanților partidelor 
comuniste din țările capitaliste eu
ropene cu tema : „Conținuturi și 
forme noi ale luptei muncitorești 
și populare in aceste țări". La re-

Scrisoarea adresată 
de secretarul general al 

P.C.F. președintelui Franței
PARIS. (Corespondență de la Paul 

Diaconescu). — Ziarul „L’Humanite" 
din 27 noiembrie publică scrisoarea 
Iui Georges Marchais, secretar gene
ral al Partidului Comunist Francez, 
adresată președintelui Georges Pom- 
pidou.

Referindu-se la viitoarea întilnire 
de la Copenhaga a celor nouă șefi 
de stat din țările Pieței comune, 
Georges Marchais atrage atenția asu
pra pericolului pe care îl reprezintă 
„crearea unui nou bloc politic al sta
telor capitaliste din Europa sau. mai 
exact, a unui subbloc depinzînd de 
blocul atlantic și in care o autori
tate supranațională ar priva po
poarele acestor state de dreptul lor 
suveran de a-și defini singura poli
tica țărilor lor, de a dispune libere 
de soarta lor“.

In continuare, secretarul general al 
P.C.F. declară : „Noi sintem partiza
nii unei veritabile construcții euro
pene și gata să participăm la aceas
ta, dar in interesul muncitorilor și al 
popoarelor, pe baza unei acțiuni fer
me antimonopoliste și in respectul 
absolut al independenței noastre na- 
ționale*'.  Georges Marchais își mani
festă apoi îngrijorarea față de „alu
necarea politicii externe franceze 
către atlantism" și apreciază că 
„noua situație internațională impune 
Franței să se angajeze hotărît pe 
calea independenței față de orice 
bloc politico-militar. în perspectivă 
imediată este posibilă și necesară 
depășirea blocurilor existente, acțio
nând cu îndrăzneală în favoarea unui 
acord general asupra securității co
lective in Europa. Aceasta implică o 
politică de cooperare largă in toate 
domeniile, cu toate țările hunii, fără 
deosebire de regim econwnic șî so
cial. în respectarea strictă a indepen
denței fiecăruia". In încheiere, 
Georges Marchais arată că aceste 
aspecte constituie probleme decisive 
pentru prezentul și viitorul Franței.

țiunilor Unite este manifestarea ho- 
tăririi ferme a tuturor statelor mem
bre de a respecta Carta și principiile 
sale, intre care cele mai importante 
sînt egalitatea in drepturi a popoare
lor și dreptul lor la autodeterminare. 
O altă condiție, a cărei necesitate a 
devenit tot atit de clară anul acesta, 
este manifestarea dorinței de a fo
losi organismele Națiunilor Unite și 
posibilitățile pe care le oferă pe de
plin in viața internațională și, in 
principal, in asigurarea menținerii 
păcii și securității internaționale."

FINLANDA : „Cea mai bună ga
ranție a sporirii eficacității organi
zației este respectarea universală de 

către statele membre a principiilor 
Cartei. Astăzi, cind organizația a de
venit practic universală, se impune 
mai mult ca oricind respectarea de 
către state a acestor principii.,. Numai 
astfel eficacitatea organizației și sis
temul de securitate colectivă înscris 
in Cartă pot fi promovate. în ultimii 
ani a devenit evident că securitatea 
Internațională trebuie bazată nu nu
mai pe independența politică, ci și 
pe Independența socială și economi
că, precum și pe egalitatea intre sta
tele membre, in scopul creării con
dițiilor adecvate pentru edificarea 
unei ordini internaționale pașnice 
și raționale."

CANADA : ..Voința politică, esența 
oricărei aspirații de întărire a O.N.U.. 
trebuie să se manifeste in efortul 
consecvent și fidel, zi de zi și an de 
an. de a ne concentra asupra multi
tudinii problemelor care confruntă 
comunitatea internațională in mult, 
domenii. Baza materială pentru a 
face față acestei sarcini nc stă la în
demână : avem o organizație aproape 
universală, o Caria suficient de elas
tică pentru a se aplica tuturor pro

rilor țărilor occidentale in țările din 
estul Europei a crescut in 1972 cu 27 
la sută ca valoare, și cu 12.7 la sută 
ca, volum, față de 1971, iar in primul 
semestru al anului 1973, in compara
ție cu 1972, cu 32 și, respectiv, 13,5 la 
sută. Totodată, a continuat secreta
rul executiv al C.E.E.—O.N.U., s-au 
putut înregistra semne Încurajatoare 
de schimbare in structura produselor 
exportate de statele socialiste din 
Europa in țările vest-europene. in 
sensul sporirii ponderii mașinilor și 
instalațiilor industriale.

Secretarul executiv al C.E.E.— 
O.N.U. a ținut să remarce că „dife
ritele probleme ale relațiilor comer
ciale Est-Vest nu au fost încă rezol
vate, dar astăzi sintem într-o pozi
ție mai bună ca oricind pentru solu
ționarea lor“.

uniune participă delegații a 12 
partide comuniste : P.C. din Belgia, 
P.C. din Danemarca, P.C. Francez, 
P.C. German, P.C. din Marea Bri- 
tanie, P.C. din Austria, P.C. Fin
landez, Partidului de stinga-comu- 
niștii din Suedia, P.C. din San Ma
rino, P.C. din Spania, P.C. Italian, 
P.C. Portughez. Inlilnirca se desfă
șoară în cadrul pregătirii conferin
ței partidelor comuniste din țările 
capitaliste din Europa, care urmează 
a avea loc, in a doua jumătate a 
lunii ianuarie, la Bruxelles. Dezba
terile au fost deschise printr-o 
intervenție prezentată de Giorgio 
Amendola, membru al Biroului Po
litic și al Direcțiunii P.C.I. în con
tinuare, au luat cuvintul reprezen
tanți ai partidelor comuniste din 
Marea Britanie, R. F. Germania, 
Franța, Belgia, San Marino, Dane
marca și alte țări.

încheierea convorbirilor 

Pompidou — Brandt

PARIS 27 (Agerpres). — La Paris 
s-au încheiat convorbirile periodice 
dintre președintele Franței, Georges 
Pompidou, și cancelarul R. F. Ger
mania, Willy Brandt, prevăzute*  in 
tratatul de prietenie și cooperare 
franco—vest-german incheiat în 1963.

In cumul primei întîlniri,. .ceț doi 
interlocutori au abordat, in esență, 
probleme legate de actuala penurie 
de energie, care afectează economiile 
celor două țări, examinând, totodată, 
o serie de proiecte privind aprovi
zionarea cu petrol șl posibilitățile 
de utilizare a unor surse de ener
gie. Au fost trecute în revistă pro
bleme internaționale, printre caTe si
tuația din Orientul Mijlociu.

Cea de-a doua rundă de convor
biri a fost consacrată unor aspecte 
legate de Conferința europeană pen
tru securitate și cooperare, precum și 
problemelor ce privesc Piața comună, 
îndeosebi apropiata reuniune la ni
vel înalt a țărilor membre ale 
C.E.E., care urmează să se desfășoare 
la 14 și 15 decembrie la Copenhaga, 
și trecerea la cea de-a doua fază a 
preconizatei uniuni economice și mo
netare a „celor nouă".

Cea de-a treia și ultima întreve
dere a celor doi oameni de stat a 
avut ca obiect examinarea evoluției 
relațiilor Est-Vest, precum și a rapor
turilor dintre țările Europei occiden
tale și S.U.A.

blemelor internaționale, este accep
tat faptul că O.N.U. este un forum 
în fața căruia se aduc sau pot fi a- 
duse problemele majore ale lumii, o 
crescindă interdependență a națiu
nilor, care să asigure folosirea mai 
intensă și mai frecventă a căii con
sultărilor multilaterale".

O.N.U. — instrument 
de cooperare și solidaritate 

internațională
R. A. EGIPT : „Prin apariția a 

multor noi state și intrarea lor in

Organizația Națiunilor Unite. împreu
nă cu recunoașterea drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chineze 
în organizație și, mai tirziu. admite
rea celor două state germane in O.N.U., 
Adunarea Generală posedă, mai mult 
ca oricind in trecut, dreptul moral, 
politic și juridic de a-și spune cu
vântul in problemele internaționale.

Rezoluțiile Adunării Generale, care 
reflectă voința și aspirațiile comuni
tății națiunilor, trebuie să fie luate 
in considerație și transpuse în viață 
cu mai multă vigoare și hotărîre. în
tărirea rolului Națiunilor Unite ne
cesită o sporire a cooperării intre 
statele membre ale organizației. 
Acest lucru trebuie făcut pe baza 
egalității și deplinului respect a! su
veranității".

TURCIA : „Națiunile Unite nu sînt 
numai responsabile pentru menține
rea păcii și securității internaționale, 
ci au fost concepute ca un instru
ment de cooperare internațională și 
solidaritate in diverse domenii, in
clusiv in probleme economice și so

Încheierea vizitei la Belgrad 
a ministrului afacerilor externe 

al României
BELGRAD 27 (Corespondentă de la 

S. Mdrcovescu). — Ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România. George Maeovescu. a fost 
primit marți de vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Mitia 
Ribicici. Ministrul român a fost în
soțit de ambasadorul României la 
Belgrad. Vasil e Șandru, A fost pre
zent. de asemenea, ambasadorul Iu
goslaviei la București. Iso Njegovan.

Vicepreședintele Ribicici a trans
mis. din partea tovarășului Iosip 
Broz Tito, calde salutări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și urări de noi 
succese în opera, de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in țara noastră. La rindul său, 
ministrul de externe român a trans
mis din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de calde salu
tări -pentru tovarășul Iosip Broz 
Ti to și urări de succese în construc
ția socialistă a Iugoslaviei.

într-o atmosferă de 6inceră prie
tenie și cordialitate, ce caracterizea
ză relațiile dintre cele două țări, s-a 
dat o înaltă apreciere stadiului ac
tual al legăturilor reciproce și 
perspectivelor favorabile ale dezvol
tării lor multilaterale, exprimindu-se 
satisfacția pentru evoluția ascen
dentă, dinamică a acestor relații, 
precum și dorința ca ele să se ex
tindă si să se adîpcească continuu, 
spre binele ambelor popoare, in in
teresul socialismului și al păcii.

Cu prilejul vizitei în capitala iu
goslavă a ministrului afacerilor ex
terne al României, ambasadorul țării 
noastre la Belgrad, Vasile Sandru, a 
oferit un dejun în saloanele amba
sadei. Au luat parte Miloș Minicl, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe, Boșko Dimitrievici, 
secretar federal pentru economie, și 
alte persoane oficiale, precum și am
basadorul Iugoslaviei la București, 
Iso Njegovan.

Marți seara. George Maeovescu a 
părăsit Belgradul. La gara Dunav, 
oaspetele român a fost condus de 
Miloș Minici. de ambasadorul Iugo
slaviei la București și de alte per
soane oficiale iugoslave. Au fost pre- 
zenți ambasadorul României la Bel
grad și membri ai ambasadei.

La încheierea vizitei ministrului de

ORIENTUL
ALGER 27. Corespondență de la 

Mircea S. Ionescu : Marți au con
tinuat la Alger lucrările Conferinței 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
Uigii Arabe,. în cursul ședinței de 
dimineață, desfășurată cu ușile În
chise, au -luat ’ cuvîntul președintele 
R. A. Egipt, Anwar Sadat, și pre
ședintele Siriei, Hafez Assad.

Potrivit unei declarații făcute de 
Mahmud Riad, secretarul general al 
Ligii Arabe, președintele egiptean 
s-a referit, în discursul său, la evo
luția situației din Orientul Apropiat 
și la implicațiile militare, politice și 
economice ale acesteia pe plan in
ternațional. La rindul său, șeful sta
tului sirian a expus punctul de ve
dere al țării sale asupra diferitelor 
aspecte ale situației din zonă. De la 
tribuna conferinței, conducătorii altor 
țări arabe și-au expus pozițiile in 
problema rezolvării crizei din această 
regiune.

★
- Șefii de stat prezenți la Alger au 
avut marți consultări bilaterale pe 
marginea unor probleme ridicate în 
dezbatere în plenul conferinței. Ast
fel, președintele țării-gazdă. Houari 
Boumediene, s-a întilnit, succesiv, 
cu președintele egiptean. Anwar Sa
dat. cu emirul Kuweitului. Sabah al- 
Salem al-Sabah, cu președintele Emi
ratelor Arabe Unite, Zaid Bin Sul
tan Al-Nahyan. De asemenea, Houari 
Boumediene a avut convorbiri cu 

ciale pe plan global. în scopul reali
zării acestor obiective, noi trebuie să 
luăm ca bază scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, Declarația 
universală a drepturilor omului, De
clarația asupra principiilor dreptului 
internațional privind relațiile priete
nești și cooperarea între state în 
conformitate cu Carta Națiunilor 
Unite, normele universal recunoscute 
ale dreptului internațional și acordu
rile Internaționale care stipulează 
obligațiile Ia care toate statele tre
buie să subscrie".

KUWEIT : „Consiliul de Securitate 
trebuie să devină un bastion al 

menținerii păcii și nu o arenă in 
care conflictele politice, ideologice și 
sociale să se manifeste la suprafață. 
Kuweitul dorește să vadă în O.N.U. 
o pavăză pentru protejarea statelor 
mici, pentru a le permite să-și men
țină independența și integritatea te
ritorială".

STATELE UNITE : „S.U.A. sînt
gata să coopereze cu toate statele 
membre în identificarea căilor de 
Întărire a rolului Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și securității inter
naționale. in dezvoltarea cooperării 
intre națiuni și în promovarea gu
vernării dreptului internațional.

Statele Unite continuă să creadă 
că întărirea Națiunilor Unite depinde 
mai mult de voința națională a sta

Toate aceste răspunsuri, ecoul pozitiv al inițiativei 
României arată că aceasta a venit în întîmpinarea unor 
preocupări și cerinfe pe care majoritatea membrilor 
O.N.U. le apreciază ca necesare șl urgente, în vederea 
ridicării Națiunilor Unite la înălțimea răspunderilor ce 
le revin pentru făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii și progresului.

externe român, la Belgrad a fost 
dată publicității următoarea comuni
care dc presă :

în zilele de 26 și 27 noiembrie 
1973, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Maeovescu, a făcut o vizită de 
prietenie in Iugoslavia, la invitația 
lui Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia.

Ministrul George Maeovescu a fost 
primit de Mitia Ribicici, vicepre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via.

în timpul vizitei s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile dintre cele două țări și la pro-, 
bleme actuale ale situației Interna
ționale.

S-a constatat, cu satisfacție, că re
lațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia se dezvoltă cu 
succes și că au fost create condiții 
favorabile pentru intensificarea și 
adâncirea în continuare a colaborării 
în domeniile politic, economic, cultu
ral, științific și în alte domenii, in 
conformitate cu interesele și năzuin
țele celor două țări.

Cei doi miniștri au efectuat un 
schimb cuprinzător de păreri asupra 
problemelor internaționale actuale, 
îndeosebi despre a doua fază a Con
ferinței pentru securitate și colabo
rare in Europa, situația din Europa, 
Balcani și Orientul Mijlociu și s-au 
informat reciproc asupra punctelor de 
vedere și a activității celor două 
țări. Ei au constatat că sînt necesare 
eforturi în continuare din partea tu
turor țărilor și popoarelor pentru 
consolidarea procesului de destindere 
internațională și traducerea consec
ventă în viață a principiilor coexis
tenței pașnice.

Cei doi miniștri au reafirmat încă 
o dată utilitatea unor asemenea în
tâlniri și au căzut de acord să 
se continue practica consultărilor 
frecvente la diferite niveluri în toate 
problemele care interesează cele două 
țări.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate, de ■ respect și încredere 
reciprocă, ce caracterizează întîlnirile 
reprezentanților celor două țări veci
ne și prietene.

APROPIAT
președintele Zairului. Mobutu Șese 
Seko. Pe de altă parte, președinții 
Anwar Sadat (R.A.E.), Hafez Assad 
(Siria). Habib Bourguiba (Tunisia) 
au conferit separat cu regele Feisal 
al Arabiei Saudite.

Totodată, președinții Egiptului și 
Siriei au mai avut convorbiri sepa
rate cu președintele Sudanului, Gaa- 
far Numeiri.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. relatează că, ia invi
tația Comitetului sovietic de solida
ritate cu țările Asiei și Africii, in 
U.R.S.S. s-a aflat in vizită o delega
ție palestineană, condusă de Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe- 
outiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.), care a avut 
întrevederi și convorbiri la Comite
tul sovietic de solidaritate cu țările 
Asiei și Africii și la alte organi
zații obștești din U.R.S.S.

Comunicatul oficial pentru presă 
dat publicității în urma acestei vi
zite arată că Yasser Arafat și-a in
format interlocutorii asupra scopuri
lor și sarcinilor mișcării de rezis
tență palestinene în actuala etapă, 
a colaborării O.E.P. cu țările arabe 
pentru realizarea unei păci juste în 
Orientul Apropiat. Din partea sovie
tică a fost relevată hotărirea „de a 
se acorda și în viitor ajutor și spri
jin luptei poporului arab al Pales
tinei in asigurarea drepturilor sale 
naționale legitime".

telor membre care o compun decît 
de reforme instituționale. Cel mai 
important pas pe care îl pot face sta
tele membre este hotărirea de a con
forma mai deplin politica și acțiunile 
lor, în afara și înlăuntrul Națiunilor 
Unite, cu obligațiile ce derivă din 
Cartă.

Consiliul de Securitate trebuie să 
caute să-și sporească eficacitatea în 
îndeplinirea funcțiilor sale de regle
mentare a conflictelor pe oale pașni
că și de menținere a păcii prin folo
sirea mai deplină a puterilor sale de 
investigare și recomandare. Trebuie 
să se recurgă mai frecvent, așa cum 
o dovedesc cerințele unei situații 
date, Ia misiuni de investigare, bune 
oficii, mediere, conciliere și la diplo
mația preventivă".

Condiții esențiale — 
lichidarea decalajelor, 

eliminarea colonialismului
NORVEGIA : „Principala sarcină 

a Națiunilor Unite este de a acționa 
ca un instrument pentru menținerea 
păcii și securității internaționale... 
Pentru îmbunătățirea perspectivelor 
păcii și securității internaționale 
este esențială depunerea unor efor
turi susținute in vederea lichidării 
prăpastie! dintre țările industriali
zate și zonele in curs de dezvoltare 
ale lumii".

R. A. YEMEN-: „Ne reafir
măm convingerea că eliminarea 
colonialismului și a tuturor for
melor de subjugare ar reprezenta 
un pas major către edificarea păcii 
și securității internaționale. Guvernul 
Yemenului consideră că respectarea 
striată, de către toate statele mem
bre, a principiilor Cartei și a re
zoluțiilor organizației ar contribui în 
mare măsură la realizarea acestor 
idealuri".

VIZITA LUI L. BREJNEV 
IN INDIA

DELIII 27 (Agerpres). — Leonid 
Brcjncv, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. a avut, 
marți, convorbiri cu președintele țâ- 
ril-gazdâ, Varahagiri Venkata Girl.

In aceeași zi au continuat convor
birile dintre Leonid Brejnev și In
dira Gandhi, primul ministru al In
diei, in care au fost abordate pro
bleme ale colaborării bilaterale șl 
probleme actuale «le situației Inter
naționale — informează agenția 
T.A.S.S.

Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia
PRAGA 27 (Corespondentă de la 

C. Prisăcaru). — La Praga au în
ceput, marți, lucrările unei plenare 
a C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Lubomir Strougal, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace, a prezentat ra
portul Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia cu privire la proble
mele economice. Raportul constată 
că în primii trei ani ai actualȚ*'j  
cincinal au fost îndeplinite cu , 
ces sarcinile trasate de cel 8**/al  
XIV-lea Congres al P.C.C. în dome
niile economic, social, cultural și al 
nivelului de trai. S-a mai arătat că, 
în anul viitor, venitul national ur
mează să crească cu 5 la sută, pro
ducția industrială — cu 5,8 la sută, 
activitatea în construcții — cu 7,5 
la sută, iar producția agricolă — cu 
3,8 Ui su-tă.

Lucrările plenarei continuă.

AGENȚIILE

DE PRESĂ

TRANSMIT:
La opt ore după demisia 

colectivă a cabinetului ba- 
IiVÎQIlf Pre5edintele Hugo Banzer 
Suarez a procedat la formarea unui 
nou guvern, din care fac parte re
prezentanții celor două partide din 
coaliția guvernamentală — Falanga 
socialistă boliviana (F.S.B.) și Miș
carea naționabrevoluționară (M.N^.

Președintele R. F. Germa-
Gustav Heinemann, a sosit In 

Luxemburg, într-o vizită oficială, la 
invitația marelui duce Jean.

Vicepreședintele părții 
R.P.D. Coreene în Comitetul 
de coordonare Nord-Sud 
a propus vicepreședintelui pârtii de 
la Seul să. se întilnească, la 5 de
cembrie, la Panmunjon, pentru un 
schimb de opinii, în speranța că a- 
cesta va contribui la progresul dia
logului Nord-Sud, anunță agenția 
A.C.T.C.

Ministrul de externe al 
Franței, Michel Jobert, s-a întil
nit cu Ahmed Zaki Yamani, minis
trul petrolului și resurselor minerale 
din Arabia Saudită, și cu Belaid Ab- 
desselam, ministrul algerian al. in
dustriei și energiei și președintele 
Organizației Țărilor Arabe Exporta
toare de Petrol (O.P.A.E.P.). Cu ages*  
prilej, Ahmed Yamani și B<^ik 
Abdesselam au expus ministrului 
francez cauzele care au determinat 
țările arabe să-și reducă sau să sis
teze livrările de petrol către unele 
țări vest-europene.

MOSCOVA 27 (Corespondență 
de la N. Crețu). — In cadrul 
manifestărilor consacrate împli
nirii a 100 de ani de la naș
terea marelui sculptor român 
Dimitrie Paciurea — manifes
tări înscrise in planul de 
activități comemorative al 
UNESCO — la Uniunea regio
nală. Moscova a artiștilor plas
tici din R.S.F.SJR. a fost orga
nizată o adunare la care au 
participat reprezentanți ai con
ducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, nu
meroși oameni de artă din ca
pitala Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej. M. F. Kuz
mina, șef de secție la Institu
tul dc cercetări în domeniul 
teoriei artelor plastice, a făcut 
o expunere despre viața și 
creația artistică monumentală a 
lui Dimitrie Paciurea.

Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a primit delega
ția comercială chineză, condusă de 
Uan Iao-tin, președintele Comitetu
lui pentru promovarea comerțului 
exterior al R.P. Chineze, care face 
o vizifă de prietenie la Manila.

Camera Comunelor a Ca- 
Hâd6Î 3 ad°Ptat proiectul de lege 
guvernamental privind instituirea 
unui control asupra investițiilor 
străine. Documentul a fost înaintat 
sore dezbatere Senatului. Proiectul 
de lege preconizează crearea unei 
agenții federale însărcinate cu exa
minarea activității firmelor stTăine 
în funcție de unicul criteriu al inte
reselor naționale ale Canadei.

Acord de asistență teh
nică soviete—american. Fir- 
mele americane „Monsanto Company" 
și „Lammus Company" au semnat, 
cu parteneri din U.R.S.S., un acord 
de asistență tehnică în realizarea, în 
zona orașului sovietic Severodonețk, 
a unei mari întreprinderi chimice — 
relatează agenția T.A.S.S.
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