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internationalist P. C. L contribuția marcanta

a frontului antiimperialist mondial
Dezbătînd pe larg Programul e- 

dificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, direcțiile pro
gresului accelerat al României în 
perspectiva trecerii spre comu
nism, Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român a acordat, 
in același timp, o deosebită aten
ție problematicii creșterii forțelor 
mondiale ale progresului social, 
ilustrindu-se astfel, încă o dată, re
lația de strînsă unitate dialectică 
între factorul intern și cel inter
național, definitorie pentru întrea
ga politică a partidului. în același 
sens, concentrînd și polarizînd a- 
tenția vie a națiunii noastre so
cialiste, a întregului popor, înal
tul forum al comuniștilor 
mâni s-a înscris 
un eveniment de 
ță în mișcarea 
și, în general, pe 
țional.

în primul rînd, un viu șl puter
nic interes l-a determinat analiza 
profundă, marxist-leninistă, lu
cidă și realistă cuprinsă in docu
mentele Congresului — Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Programul partidului, 
Tezele C.C. — asupra proceselor 
fundamentale ale vieții interna
ționale și a tendințelor lor de e- 
voluție. Aprecierile asupra celor mal 
importante probleme ale contempo
raneității — fenomenele de criză 
din lumea capitalistă cuprinzînd 
toate sferele vieții economico-socia- 
le și spirituale, caracterul încă fra
gil al cursului spre destindere, 
problema acută a subdezvoltării, 
necesitatea înfăptuirii unor măsuri 
autentice de dezarmare, concluzia 
generală desprinsă din cintărirea a- 
tentă a modificărilor survenite în 
raportul de forțe pe plan mon
dial că stă în capacitatea ma
selor populare de a Infringe ma
nifestările vechii politici imperia-

V _____________

liste de dominație, dictat, agre
siune și de a impune, prin acțiune 
convergentă și unitară, o nouă or
dine politică și economică mon
dială — toate au fost primite cu 
atenție și interes in cercurile poli
tice și diplomatice internaționale.

racteristice analizei problemelor 
vieții internaționale cuprinsă în 
Documente sint indisolubil legate 
de personalitatea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Analizia științifică a 
proceselor și tendințelor lumii con-

r

ro-
el însuși ca 

largă rezonan- 
muncitorească 

plan interna-

„Vom face totul pentru a contribui la triumful 
politicii de pace și colaborare internațională, la 
crearea unei lumi mai bune și mai drepte, a noii or
dini economice și politice internaționale I Sîntem 
ferm hotăriți să milităm neabătut pentru întărirea 
unității și solidarității tuturor forțelor progresiste și 
antiimperialiste de pretutindeni, să conlucrăm strîns 
cu toate popoarele, cu toți aceia care sînt pătrunși 
de răspunderea față de propriul popor, față de 
cauza civilizației omenești și doresc pacea și cola
borarea internațională".

NICOLAE CEAUȘESCU

Dintre multiplele ecouri Inter
naționale, se poate reține co
mentariul ziarului „Avânți", care 
sublinia, că propunerile, de ac
țiuni în ' ' ' ■■■■■■
naționale prezentate la Congresul al 
XI-lea al P.C.R. oferă cercurilor de 
guvernămînt din toate țările „mo
tive de profundă meditație" și că 
ele „trebuie să primească un răs
puns hotărît din partea tuturor po
poarelor".

Așa cum s-a subliniat în Însuși 
cadrul Congresului, trăsăturile ca-

domeniul vieții inter-

temporane, capacitatea de a pă
trunde sensul lor profund, sesiza
rea cerințelor noi ale realităților 
Internationale în' dinamica’lor, spi
ritul creator străin oricăror scheme 
rigide sau tipare prefabricate, rigu
rozitatea concluziilor, realismul și 
claritatea țelurilor propuse poartă 
pecetea puternică a acestei prodi
gioase personalități. Și se cuvine 
subliniat că rolul hotărîtor în ela
borarea teoretică, principială a o- 
rientărilor politicii externe s-a con-

jugat și de această dată cu o neobo
sită activitate practică — așa cum 
a ilustrat excepțional de bogata ac
tivitate de contacte, intilniri și con
vorbiri -ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu un mare număr de 
delegații de peste hotare, în timpul 
Congresului și în zilele ce au urmat.

Politica internațională promovată 
consecvent în acești ani, caracteri
zată prin principialitate și deplină 
concordantă cu aspirațiile de pace, 
libertate și progres ale popoarelor. , 
a adus P.C.R. și poporului român 
nenumărați prieteni. Este una 
trăsăturile caracteristice cele 
semnificative ale Congresului 
XI-lea faptul că a prilejuit o 
reflectare a relațiilor deosebit 
ample și de diverse ale Partidului 
Comunist Român pe arena mondia
lă, a multitudinii legăturilor inter
naționale pe care Ie întreține, a 
trăiniciei cu care este ancorat par
tidul in rindui forțelor progresiste 
ale contemporaneității. Așa cum 
s-a arătat, la Congres au partici
pat nu mai puțin de 139 de 
delegații și reprezentanți ai unor 
partide și organizații politice din 
104 țări ; acestora li s-au adăugat 
totodată numeroase alte partide 
care nu au putut participa direct 
— fie datorită faptului că unele din 
ele au adoptat, mai demult, hotă- 
rirea de principiu de a nu trimite 
delegații la congresele altor parti
de, fie că s-au văzut în imposibili
tate practică din' cauza evenimen
telor din 'țările respective — dar 
au ținut totuși să fie 
prezente, trimițînd 
căldur-oase mesaje de 
acestea au alcătuit un 
care, încununînd activitatea practi
că atît de bogată a acestor ani

din 
mai 

al 
vie 
de

într-un fel 
Congresului 
salut. Toate 
tablou viu

(Continuare în pag. a V-a)

ANUL ECONOMIC-ÎNCHEIAT
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Toate forțele și toate mijloacele 
— concentrate 
rii cu succes 
1974. pregătirii 
ducției anului

în vederea incheie- 
a anului economic 

judicioase a pro- 
viitor 1 Iată deviza

de muncă din aceste zile în toate 
unitățile economice. Organele și or
ganizațiile de partid, comitetele și 

.cdnsiliile oamenilor muncii, cadre
le din centrale și ministere trebuie

să intensifice, prin măsuri concre
te, imediate și eficiente, activitatea 
economică, întrecerea 
pentru a se obține noi i 
te realizări, pentru ca, i

i socialistă, 
și importan- 
pretutindeni.

oamenii 
rezultate 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., îndemnului adresat națiunii 
de secretarul general al partidului.

muncii să răspundă prin 
cit mai mari sarcinilor

P EȘ A N T IER E ÎN AGRICULTURĂ

■RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU S-A fflLW
CU TOVARĂȘUL SANTIAGO CARRILLO,
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secretar general al Partidului Comunist din Spania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intîlnit, 
miercuri, cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania.

Cu acest prilej, a avut loc o In
formare reciprocă privind activi
tatea și preocupările celor două 
partide, precum și un schimb de 
vederi în probleme de interes co
mun, ale situației internaționale 
actuale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

De ambele părți s-a exprimat 
deplina satisfacție față de dezvol
tarea relațiilor frățești, de priete
nie și solidaritate dintre Partidul

Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania, precum și do
rința de a le adinei, în interesul 
celor două partide și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

în timpul convorbirii a fost sub
liniată importanța tot mai mare 
pe care o au intensificarea și am
plificarea luptei maselor largi 
populare, a forțelor revoluționare, 
muncitorești, a altor forțe de
mocratice și progresiste antiimpe- 
rialiste în înfăptuirea aspirațiilor 
popoarelor spre pace, securitate, 
dezarmare, cooperare și progres 
social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

reafirmat sprijinul și solidaritatea 
militantă a Partidului Comunist 
Român, a poporului cu lupta co
muniștilor, a celorlalte forțe de
mocrate și patriotice din Spania 
pentru libertate, democrație și 
bunăstarea poporului spaniol.

Tovarășul Santiago Carrillo a 
transmis Partidului Comunist 
Român, clasei muncitoare, poporu
lui român urări de succes deplin 
în realizarea hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
înțelegere reciprocă și cordialitate 
ce caracterizează relațiile dintre 
cele două partide.

preocupările trebuie să vizeze reali
zarea integrală, la toți indicatorii 
cantitativi și calitativi, a planului pe 
197Al, recuperarea grabnică a res
tantelor de către unitățile aflate în
tr-o asemenea situație, pregătirea 
sub toate aspectele a producției din 
1975, ultimul an din actualul cin
cinal.

Oamenii muncii din orașul Luduș 
raportează că și-au îndeplinit sarci
nile la producția globală industrială 
pentru întregul cincinal 1971—1975, 
cu un avans de 392 de zile, creînd 
astfel condiții ca pînă la sfîrșitul 
anului viitor să obțină o producție 
suplimentară în valoare de peste 500 
milioane lei.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej, Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul orășenesc de partid se 
spune : Luînd cunoștință de istori
cele documente adoptate de marele 
forum al comuniștilor români, expri- 
mîndu-și, și cu acest prilej, totala 
lor adeziune la aceste documente, 
care prefigurează în mod strălucit 
viitorul națiunii noastre socialiste, 
deplina satisfacție și mîndrie patrio
tică pentru realegerea dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în înalta funcție 
de secretar general al partidului, co
muniștii, toți oamenii . muncii din 
orașul Luduș, mobilizați de chema
rea dumneavoastră adresată întregii 
națiuni de la înalta tribună a Con
gresului, se angajează să facă totul 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din documentele 
Congresului al XI-lea.

toate capacitățile productive din 
industrie, agricultură ș.a., prevă- 

■ zute în planul pe acest an, trebuie 
să fie puse în funcțiune; se cere 
accelerat ritmul lucrărilor de con
strucții și montaj, de asigurare a 
fronturilor de lucru pentru timpul 
friguros, în așa fel incit în anul vii
tor, din prima lună, să se munceas
că cu spor, să se înregistreze 
ritmuri de execuție superioare.

urgența nr. 1 este încheierea ară
turilor de toamnă, în condiții de 
bună calitate. O atenție deosebită 
trebuie acordată strîngerii ultime
lor cantități de furaje, de, coceni de 
pe cîmp, fertilizării terenurilor, 
precum și altor lucrări speciiice a- 
cestei perioade.

ÎN PAGINA A 111-A
J

Unul din motivele 
pentru care Programul 
partidului ne înaripea
ză este și vigoarea cu 
care documentul dă 
contur portretului a- 
devăratului comunist. 
O dată cu strategia 
întregului proces de 
devenire a patriei, sîn
tem înarmați, fiecare 
dintre noi. cu strategia 
modelării propriei fi
ințe, a perfecționării 
personalității noastre 
și a celor din jurul 
nostru la înălțimea 
idealurilor sociale su
preme și a sarcinilor 
pe care le avem pen
tru atingerea acestor 
idealuri.

Una din trăsăturile 
pe care normele eti
cii și echității socia
liste, documentele de 
partid, realitățile vie- 

o 
a 

re- 
mai 
noi

1. Adunarea gene
rală a organizației de 
partid de la turnăto
ria de fontă a uzine
lor „Vulcan". O șe
dință obișnuită : se 
discută problemele 
concrete ale atelieru-

din echipă...", 
dar — exigentă 
pasul.

Care sint, în 
vorbitorilor și a tova
rășilor lor de uzină, 
modurile de manifes
tare a exigentei î

Așa- 
la tot
opinia

fie și lui drag cind sa 
uită în dulap". Iar Ion 
Dragomir, de la 
nătoria de oțel : 
funcția impune, 
xigența pe care 
față de tine 
Dacă ești exigent

tur-
„Nu 

ci e- 
o al 

insuți.
cu

Pentru

ții noastre sociale 
pretind este aceea 
EXIGENȚEI. Am 
memorat discuții 
vechi, am purtat 
discuții cu muncitori, 
cu activiști de partid, 
cu intelectuali, cu 
ducători, căutînd 
preună răspunsul 
următoarele întrebări :

1. Ce presupune... ?
2. Cum se formează...?
3. Ce o împiedică... ?
4. Ce este, de fapt, e- 
xigența ?

______________

e- 
îm- 

la

IN ZIARUL DE AZI:
JUDEȚULUI BRAȘOV■ t - , .

BRAȘOV (Corespondentul „Scin- 
teii", Nicolae Mocanu) : Angajați 
plenar in eforturile întregii țări 
pentru înfăptuirea înainte de termen 
a cincinalului, oamenii muncii din 
industria județului Brașov, mobili
zați de organizațiile de partid, au 
dobîndit . în acest an succese de 
prestigiu, care au permis ca planul 
producției globale și marfă pe 11 luni 
să fie depășit cu 115 și, respectiv, 
133,6 milioane lei. Au fost realizate, 
peste prevederi, I 050 tractoare, 73 000 
bucăți rulmenți, peste 23 000 kW 
motoare electrice, 878 tone îngrășă
minte cu azot, 2 000 tone ciment, 
peste 2 000 mc prefabricate din be
ton, peste 200 000 bucăți tricotaje, 
60 000 mp țesături din bumbac ș.a. 
Realizări demne de forța și capa
citatea industriei județului s-au ob
ținut și în direcția înnoirii produc
ției, prin asimilarea în fabricație a 
aproape 300 produse și articole mai 
importante, cum sint : noi tipuri de 
tractoare din familia celor de 55 CP, 
tractoare pe șenile de 180 CP, trac
torul agricol de 80 CP, autotractorul 
de 12 tone destinat transporturilor • 
internaționale, peste 60 tipuri de 
rulmenți și cuzineți etc. In timpul 
scurs de la începutul anului, în acti
vitatea de autoutilare s-au înregis
trat succese importante, concretizate 
în realizarea unor linii tehnologice, 
agregate, mașini și utilaje în va
loare de peste 200 milioane lei. 
Succese însemnate s-au obținut și 
in domeniul investițiilor. Pină la 
30 noiembrie au fost puse în func
țiune 36 capacități industriale, care 
vor spori și mai mult potenția
lul productiv al județului. In a- 
ceastă perioadă constructorii au dat 
in folosință 2 000 apartamente, 4 258 
locuri in căminele de nefamiliști și 
alte obiective social-culturale. Aceste 
realizări remarcabile sint rezultatul

A
cu exigența. Pe de o 
parte, la cuptoarele e- 
lectrice e un maistru 
care a instaurat relații 
pe sprinceană și. 
consecință, unii 
meni — atît din 
favorizați cit și

în 
oa- 

. cei 
din

a funcționa cu adevărat

EXIGENȚA
• •

își are propriile sale... exigențe
deziderat etic supus radiografiei opiniei publice

lui. Ia cuvîntul ingi
nerul Florea Ioniță : 
... trebuie să fim mai 
exigenți. mai intere
sați de calitatea pro
duselor executate..." 
Ia cuvîntul maistru] 
Drăgan : ....șefii de
echipă să fie mai exi
genți față de oameni 
și să se ocupe mai a- 
mănunțit de fiecare om

înainte de orice, e- 
xigența trebuie să se 
impună ca autoexi
gență. Or. cum spune 
Ion Ivănescu de Ia 
modelărie, mai pe lim
bajul atelierului 
„Șeful ' 
prindă 
alta în 
lui și 
facă singur scule, să-i

său: 
să nu mai a- 
o țigară de la 
timpul lucru- 

mai bine să-și

tine, te impui mal a- 
bitir decit prin orice 
funcție. Vezi. însă, 
alții strigă, bat cu 
pumnul in masă, vor
besc despre exigen
tă, cind in realitate, 
prin comportarea lor. 
ei nu exigentă im
pun. ci indulgență".

Cei de la turnăto
rie au problemele lor

că. cei nemulțumiți 
alții sint favorizați 
au început să bea 
timpul lucrului, să-și 
tacă de cap. Pe de 
altă parte, un șef de 
echipă de la modelă- 
rie, fiind criticat, 
ridicat in ședință 
trebînd : „este 
a fi tras la răspunde
re de către unii mun-

In

s-a 
în- 

logic

activității pline de abnegație a co
lectivelor de oameni ai muncii din 
județ pentru a crea o bază solidă în
făptuirii hotărîrilor 
XI-lea Congres al 
eforturilor depuse 
ficarea superioară 
interne, 
uman al întreprinderilor.

celui de-al 
partidului, ăl 

pentru valori- 
a rezervelor 

a potențialului tehnic și
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Un nesecat izvor

de inspirație

citori tocmai dinsul, 
care este destul de 
conștient și care este 
răspunzător direct fg- 
țâ de tovarășul mais
tru ?!“ Un asemenea 
anacronic punct de 
vedere a fost repede 
pus la... punct. „Exi
gența trebuie să func
ționeze atît de la con
ducător către colectiv, 
cit și de Ia colectiv 
către conducător, și in
tr-un sens și in celă
lalt fiind o cerință a 
conducerii", a răspuns, 
în replică, Stelian 
Ceaușu, secretarul co
mitetului de partid al 
secției 
parte 
liere.

Am
Dumitru 
secretarul 
ției de partid „T. Oțel" 
de Ia „Vulcan", legă
tura exigenței cu acti
vitatea conducătorului. 
Din experiența ate
lierului. din experien
ța sa de ' comunist, 
producător și proprie
tar. ne-a spus : „Exi-

Sint maramureșan și de aceea aș 
dori să încep aceste însemnări cu 
o veche strigătură moroșenească 
care spune că „La casa de omenie / 
veselescu-să și-o mie". Aceste bă- 
trîne versuri au căpătat în zilele 
din urmă dimensiune națională, 
întregul poporul s-a aflat în săr
bătoare la acest sfirșit de noiem
brie, văzînd în marele sfat al co
muniștilor, Congresul al XI-lea, un 
eveniment istoric. Au fost adoptate 
documente istorice, prefigurind 
măreția viitorului unui harnic 
brav popor. în această „casă 
omenie", care este întreaga 
creatorilor de artă le revine 
rol de prim rang, 
prețuit ca atare _______ 
și în Programul 
partidului.

Tot ceea ce am 
văzut crescînd 
sub ochii noștri, 
in acești 30 de 
ani de libertate, 
a fost înfăptuit 
de oameni, de acești harnici con
structori ai unei societăți pe care cu 
toții o dorim mai mindră, mai fru
moasă ; ei sint adevărații făuritori 
ai tuturor bunurilor noastre, ma
teriale și spirituale. Tot ceea ce 
am realizat pină acum și vom în
făptui de aici înainte este expre
sia muncii, entuziasmului și dărui
rii omului cu o înaltă conștiință co- . .. _ . procesul

construc- 
noastre 

însemnat 
de artă.

Și 
de

însemnări de
Gheza VIDA

tistică a avut dintotdeauna suflu 
revoluționar, umanist. Arta adevă
rată s-a aflat mereu în miezul ma
rilor evenimente pe care le-a par
curs poporul nostru in decursul 
istoriei sale milenare.

Cu atît mai mult astăzi, cind 
trăim efervescența marilor trans
formări, arta pe care noi o facem 
trebuie să reflecte adine munca și 
viața celor ce cu miinile și mințile 
lor fac să Înflorească țara. Viața 
noastră socială oferă adevăratului 
creator de artă un nesecat izvor de 
inspirație și-i dă, ca niciodată, oca
zia să-și- pună in valoare aptitudi
nile sale artistice, forța talentului 

său. Din această 
perspectivă, artis
tului român de 
astăzi ii sint stră
ine modele trecă
toare. Pentru că 
niciodată arta nu 
a fost o muncă 
făcută de dragul 
ei însăși, o acti- 

Dacă sîntem con-

din care 
cele două

fac 
ate-

curecapitulat 
Teodorcscu, 

organiza-

• Sondai de opinii 
efectuat de
Sergiu ANDON

(Continuare 
in pag. a II-a)
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munistă. Și iată că in 
făuririi acestui om nou, 
tor pasionat al societății 
de azi și de mîine, un rol 
revine tocmai creatorilor 
Arta a fost și rămîne o carte veșnic 
deschisă in care oamenii pot citi 
trecutul, prezentul și viitorul unei 
nații. Dar nu numai atit ; arta nu 
este chemată doar să consemneze 
o stare de spirit ci, in primul rînd, 
este chemată să formeze conștiințe, 
să modeleze personalități. Ca artist 
plastic comunist, am înțeles din 
momentul cind am pus mina pe 
instrumentele mele de lucru cit de 
mare poate fi rolul creației artisti
ce în viața unui popor.

M-am născut și trăiesc într-o re
giune minieră, cu bogate tradiții 
revoluționare și de muncă, dar și 
cu valori intestimabile în cimpul 
creației artistice din România. Mo- 
roșanul știe admirabil să schimbe 
țapina, tîrnăcopul, perforatorul și 
sapa, adică uneltele cu care își ciș- 
tigă pîinea și contribuie la făurirea 
bunurilor materiale ale țării, cu 
dalta, suveica și roata olarului. Și 
face aceasta în mod firesc pentru 
că astfel iși înfrumusețează me
diul in care muncește și trăiește, 
adică își face viața mai frumoasă 
și mai demnă ; intr-un fel, el îi 
dă un sens mai bogat, mai com
plex. De altfel, la scara întregii 
noastre națiuni, creația literar-ar-

vitate gratuită........ ......„„ .....
vinși că arta este un mijloc de cu
noaștere, creația pe care noi o fa
cem trebuie să-i ajute pe oameni să 
privească mereu înainte. Și noi, cu 
toții, avem această convingere. 
Convingerea că opera de artă tre
buie să exprime atitudinea creato
rului său față de viață, o opțiune, 
un mesaj, să se confrunte cu viața, 
cu beneficiarii ei, cu oamenii.

îmi stăruie viu și acum în minte 
Îndemnul pe care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a adresat creatorilor 
țării : „Faceți din arta voastră un 
instrument de perfecționare con
tinuă a societății, a omului, de afir
mare a dreptății și echității sociale, 
a modului de muncă și viață socia
listă și comunistă ! Aveți în fața 
voastră o perspectivă largă ; puneți 
talentul și măiestria de care dispu
neți în slujba unei arte închinate 
poporului, cauzei socialismului și 
comunismului în patria noastră !“

Oare am făcut noi, creatorii, to
tul pentru implinirea acestor mari 
deziderate ale artei românești de 
astăzi ? Sîntem comuniști și' în ast
fel de momente, cum a fost mare
le forum al comuniștilor români, 
obișnuim să ne autoanalizăm, să 
căutăm căile optime pentru a tra
duce angajamentele în fapte. Eu 
cred că mai avem multe de făcut 
pentru ca arta noastră să exprime 
tumultul vieții, pentru ca operele 
pe care le realizăm să aibă un ecou 
amplu în inimile contemporanilor 
noștri. Programul partidului pre
vede direcțiile dezvoltării societății 
românești. Transformările conștiin-
(Continuare în pag. a IV-a)
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r PREOCUPĂRI SOCIAL-EDILITARE
Cămine

Camera 44
In căminele pentru tineret din 

județul Galați s-a desfășurat .un 
original concurs, cu 3 000 de 
participanți : „Cea mai frumoa
să cameră". „Fanionul" concur
sului a fost cîștigat de locatarii 
camerei nr. 44 din căminul nr. 1 
al șantierului naval. Aici lo
cuiesc cinci băieți : Jenică Tă- 
băcaru, Vasile Ciobanu, Costică 
Cojocaru, Marcel Cîrleanu și 
Gh. Husarenco. Cinci flăcăi 
Impresionînd juriul prin cură
țenia, ordinea, estetica și fan
tezia cu care și-au făcut din în
căperea lor un loc în care ți-e 
mai mare dragul să stai. Și da
că le-am dat numele tuturor ce
lor 5, de la „44", am făcut-o și 
spre știința fetelor. Viitoare lo
godnice, soții. Casa bună 
cămin se cunoaște.

Dovleacul 
de la Bocșa

Corespondentul nostru volun
tar Ion Rotărescu, muncitor lă
cătuș la întreprinderea de con
strucții metalice din Bocșa, ne 
istorisește povestea unui „re
cord absolut" stabilit de un co
leg al său, tot lăcătuș, Ion 
Fridman. Cunoscut și ca un pa
sionat grădinar, in timpul său 
liber, I.F. a cultivat in acest an, 
in ograda sa de pe strada 
Gheorghe Doja, și cițiva do- 
vleci, care au crescut ca voi
nicii din poveste, uimindu-i pe 
trecători. Dar unul, mai „dolo
fan" ca toți, a întrecut toate aș
teptările. In prezența vecinilor 
și a altor colegii I.F. a urcat 
dovleacul-mamut pe cintar : 
fix 52 de kilograme ! Tot uria
șe ii sint și semințele, pe care 
I.F. le-a oprit pentru la anul. 
„Nu mă las — spune el — pînă 
nu fac un dovleac de 100 de ki
lograme". Să nu se lase !

„Cind vine 
tăticu ?“

din...

Planul de stat pe anul 1974 pre
vede construirea pentru tinerii 
muncitori a 228 de cămine, cu 50 260 
locuri — 82 la sută din fondurile 
statului, iar restul din resursele 
unităților economice interesate.

Sînt cifre considerabile, fără pre
cedent în trecut. Dar la fel de îm
bucurătoare sînt și datele care a- 
testă modul cum se îndeplinește 
acest plan. Pînă la ora actuală, 
după cum sîntem informați la 
ția tineret muncitoresc a 
al U.T.C., au fost predate 
cămine, cu peste 41000 
locuri, ceea ce înseamnă 
mult cu 2 000 locuri decît 
întreg anul 1973. Celelalte cămine, 
prevăzute a se preda pînă la sfîr- 
șitul anului, se află într-o fază 
foarte avansată. Datorită perseve
renței cu care organele locale de 
partid și de stat au urmărit mer
sul lucrărilor la aceste obiective de 
certă valoare socială, datorită mă
surilor practice luate la timpul po
trivit de către constructori, sînt 
județe care, la această oră, pot ra
porta că toate căminele, din planul 
pe 1974, sint locuite. Astfel, s-au 
mutat în cămin noii 825 de tineri 
muncitori din tot atît de tînăra in-

Sec- 
C.C.

194 
de 

mai 
în

de 
Brașov, 

ne istori-
Directorul Combinatului 

prelucrare a lemnului ” 
inginer Aurel Popa, i.c «mn- « 
sește că, în primăvara acestui | 
an, combinatul brașovean i-a . 
repartizat unui lucrător al său, I 
Aurelian Nicolau, cu soție și J 
doi copil, un apartament con- • 
fortabil. Imediat după primirea J 
apartamentului, A.N. a ' luat-o 1 
„în spațiu" și pe sora lui și au I 
îiîc'eput, împreună;....să--i — facă • -
zifeTlâmare soțipi('Si)'^91^<jd?| |i î; 
copii minori. De la o vreme. Ni- j 
cqlțțSTa/Aplecat f ărăț jadreș^. 
altă femeie. „Am vrea sa ape- I . 
lăm și prin ziar la toți acei I 
care îl cunosc sau știu unde ■ 
se află, să-i amintească de I 
cei doi copii, care întreabă I 
mereu : „cînd vine tăticu ?“ Și | 
ei, și colegii lui de muncă, fi- , 
ind un - ----------—“ 5
timplar 
rindea.

13 lozuri
Furișindu-se, pe întuneric, în 

bufetul din satul lui de baștină 
(Boița, comuna Tălmaciu, jude
țul Sibiu), Gheorghe Stinghie a 
luat toate pungile cu lozuri in 
plic aflate in gestiunea unită
ții și — valea ! S-a oprit toc
mai la Făgăraș, unde a incepuț 
să desfacă lozurile, unul după 
altul. Grăbit să pună cit mai 
repede mina pe bani, a luat 
primele 13 lozuri ciștigătoare, 
și a intrat la prima agenție Lo- 
to-Pronosport. De intrat a in
trat singur, dar cind a ieșit, a 
ieșit însoțit de miliție. foar
te mirat : Cum de s-a brodit să 
fie tocmai 13 lozuri ? De, număr 
cu ghinion 1 

Pompa mult 
așteptată

„Avînd nevoie de o pompă de 
apă, tatăl meu, Gheorghe Mi
hai, din satul Dobrotești, jude
țul Dolj — ne scrie fiul său, 
Gheorghe Marin — a venit la 
cooperativa «Electrobobinajul» 
București, unde i s-a spus 
că există pompe berechet, dar 
că n-o poate lua pe loc, ci prin 
poștă. Adică el, tata, să expe
dieze banii prin poștă, iar ea, 
cooperativa, tot prin poștă, să-i 
trimită pompa la domiciliu. 
Tata a expediat, în ziua de 5 
august, cu chitanța nr. 321849, 
suma de lei 1 020, costul pompei 
respective și, de atunci, stă și 
așteaptă. între timp a trimis și 
cîteva scrisori pe adresa coope
rativei, a cheltuit bani și cu te
lefoanele, dar degeaba". Să spe
răm că nu tot „degeaba" am 
publicat și noi scrisoarea, pe 
care o expediem pe adresa co
operativei cu pricina. Noi aș
teptăm răspuns, iar G.M. „pom
pa pentru tata".

Domiciliu 
schimbat

La nunta soților Maria șl

timplar foarte bun", 
care ar merita dat

Un 
la

La nunta soților Maria $1 ton 
Enache, oamenii le-au adresat 
tradiționala urare : „Casă de 
piatră". Cei doi și-au'făcut ca
să și, cu vremea, mai ales de 
cînd lucrau împreună ca gestio
nari la I.C.S. din Tirgoviște, 
și-au mobilat-o și împodobit-o 
nu atît cu gust, cit cu... lux. 
Amicii care le treceau pragul 
exclamau : „Frumoasă casa" . 
Dar și nuntașii de odimoara, șt 
amicii de mai tirziu au ramas 
stupefiați aflînd că organele de 
miliție i-au reținut pe cei doi 
soți pentru cercetări sub invl- 
nuirea de „delapidare, fals 
neglijență in serviciu", prin care 
au adus mari prejudicii avutu
lui obștesc. Acum, „casa fru
moasă" a rămas pustie. Cei doi 
goți au altă adresă.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
și corespondenții . „Scintell"

,Casă

R. ȘERB AN

CASA

DE ODIHNĂ

\

DE LA VĂLIUG
nparținînd întreprinderii con
structoare de mașini din 

Reșița

® Construcții școlare la Baia Mare. Fată de anuI 
trecut, numărul sălilor de clasă a sporit în 1974 în Maramureș cu peste 
100, iar al atelierelor școlare cu 15. De asemenea, în internate numărul 
de locuri pentru elevi e mai mare cu 420, alte 300 de locuri fiind create 
pentru grădinițe.

BREVIAR JUDEȚEAN

Intr-un 
centre- 
consta- 
„Doro-

no7 pentru tineri
dustrie a județului Bistrița-Nă- 
săud ; în judetful Brăila — 1107 noi 
locatari și-au preluat camerele în 
7 cămine, deși pină la această dată 
erau planificate doar trei ; în ju
dețul Buzău s-au predat toate cele 
trei cămine prevăzute a fi con
struite în acest an ; în județul 
Neamț au fost predate 4, în Tulcea 
3 ș.a.m.d. Sînt județe în care — 
deși nu s-a făcut încă recepția la 
toate căminele ce trebuiau con
struite — în ciuda volumului mare 
de lucrări, se află în grafic sau 
chiar în avans unele obiective. în 
județul Argeș, de pildă, pînă la 
sfirșitul lunii octombrie ar fi tre
buit să fie gata 5 cămine, dar s-au 
predat 7, cu 1 624 de locuri ; în ju
dețul Brașov — care are de ridicat, 
in 1974, 27 de cămine cu 7 278 de 
locuri — au fost date în folosință 
16 cămine cu 4 626 de locuri, cele
lalte aflîndu-se în stadii avansate 
de execuție. Constructorii bucu- 
reșteni — care trebuie să predea 

. „la cheie", pînă în preajma Anului
Nou, nu mai puțin de 70 de cămi
ne, 43 dintre ele în 
luni — au predat 44, 
de locuri.

Trebuie menționat,

că în planul construcțiilor de cămi
ne pe anul 1974 s-au prevăzut un 
mare număr de locuri pentru tinerii 
lucrători din întreprinderile agrico
le de stat : 33 de cămine, cu peste 
3 000 de locuri se construiesc în 
mediul rural. In unele județe s-a 
acordat, am putea spune, o atenție 
specială satului. în județul Con
stanța, de pildă, din cele 1703 
locuri date în folosință, 928 se află 
în comunele DorObanțu, Poarta 
Albă, Ciocîrlia, Amzacea, Peștera, 
Năvodari etc ; în județul Ialomița, 
6 din cele 7 cămine noi sînt situate 
în comune ; și în județul Dolj a- 
proximativ un sfert din capacitatea 
construită ■ reprezintă 
tru tinerii muncitori

Așadar, consecință 
lanț pozitiv, zeci de 
muncitori se bucură, 
această toamnă, de o
fortabilă, de un adevărat cămin, în 
schimbul unei sume modeste drept 
chirie. Pentru ei, aceasta înseamnă 
ore în plus de odihnă, prin renun
țarea la o navetă obositoare și cos
tisitoare.

cămine pen- 
de la sate.
a acestui bi- 
mii de tineri 
începînd din 
locuință con-

primele zece 
cu peste 9 500

de asemenea,

muncitorilor forestieri 
în prag de iarnă

Conform aprecierii 
unanime a celor inte
resați direct, în apro
vizionarea muncitori
lor forestieri de la gu
rile de exploatare din 
județul Harghita s-au 
adus, în cursul 
milor 
țiri 
ceastă situație . 
tivă se explică 
primul -rînd prin 
riozitatea cu care 
privită problema 
provizionării de către 
factorii vizați : între
prinderea forestieră 
de exploatare și trans
porturi Miercurea 
Ciuc, Combinatul de 
exploatare și prelucra
re a lemnului Țoplița, 
pe de o parte, și coope
rația de consum, pe

— de altă parte.
A -intraț în practica 

Unitafilbb de exploatâ- 
re ca, odată cu des- ---------- . ____
chiderda'1 v unui nou • îâfdstieri din' județul 
parchet sau șantier, să 
se amenajeze și clă
dirile sau încăperile 
destinate magazinelor 
de aprovizionare fo
restieră. Cu ocazia u- 
nui control vizind 
pregătirile pentru iar
nă s-a constatat că a- 
limentele pregătite de 

' unitățile comerciale 
pentru sezonul rece 
sînt de calitate cores
punzătoare, fiind păs
trate în spații adecva
te și în condiții igie
nice. Au fost exe
cutate reparațiile cu-

ulti- 
ani, îmbunătă- 
simțitoare. A- 

pozi- 
în 

se- 
este 

a-

rente la punctele de 
aprovizionare, reame- 
najîndu-se spațiile 
destinate însilozării
zarzavaturilor.

Deși în județul Har
ghita nu există guri 
de exploatare fores
tieră 
rii, 
zat 
principale, la care să

supuse izolă- 
s-au nominali- 
24 de produse

în județul 
Harghita

Cristuru-Secuiesc : se 
ivesc situații cînd, 
timp de mai multe 
zile, lipsesc din maga
zine sau se găsesc în- 
tr-un sortiment redus 
unele produse princi
pale (conserve, slăni
nă, costiță afumată, 
gemuri, zarzavaturi 
ș.a.), în timp ce in 
magaziile centrale de 
la Gheorghieni există 
cantități suficiente etc.

O altă problemă 
privind aprovizionarea 
muncitorilor forestieri 
o constituie asigurarea 
hranei calde, cel pu
țin o dată pe zi.' La 
începutul verii am a- 
vut ocazia să consul
tăm la I.F.E.T. Miercu
rea Ciuc planuri de 
măsuri bine chibzuite, 

. cpncretizate. pe . fieca-

se creeze un stoc- 
tampon.

Cu toate rezultatele^
pozitive; mț_.se ppațd] ij;e;jzoriă de exploataje^ 
afirma ‘că m aprovi- - - ---- -- ------ J—
zionarea muncitorilor
Harghita nu este loc 
și de mai bine. în 
parchetele'din versan
tul muntelui Bucin, de 
exemplu, 
alimentelor 
locului se 
defectuos, 
de aici fiind obligati 
să se deplaseze la 
mari distanțe pentru 
aprovizionare. Se sem
nalează de asemenea 
unele carențe de a- 
provizionare la Sîn- 
dominic, la Lunca de 
Jos și în zona coope
rativei de consum din

transportul 
la fata 

face încă 
lucrătorii

în, care se prevedea 
rezolvarea acestei pro
bleme. Numai că de 
atunci situația nu s-a 
schimbat cu nimic in 
bine. Este de așteptat 
ca factorii în drept — 
și în primul rînd con
siliul popular jude
țean — să intervină cu 
operativitate, genera- 
lizîndu-se înainte de 
toate experiența po
zitivă existentă la u- 
nele parchete din în
suși județul Harghita.

BARTUNEK Istvân 
corespondentul 
„Scînteii"

V
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© FAPTE
© OPINII

PROPUNERI
® 54 ClG Zii© rePrezintă avansul obținut de colectivul Rafi

năriei Dărmănești, județul Bacău, în îndeplinirea planului pe patru 
ani ai actualului cincinal. Pînă la 31 decembrie a.c., în cadrul rafină
riei se va realiza o producție globală suplimentară în valoare de 75 
milioane lei și se vor prelucra peste plan circa 214 000 tone țiței. 
(Gheorghe Gorban, economist).

© 160 000 lei s-au economisit de la bugetul statului, în 
acest an, în comuna Cernișoara, județul Vîlcea, prin munca patriotică 
a sătenildr. Aceste economii vor spori prin participarea cetățenilor la 
terminarea lucrărilor de construcție a noului sediu al consiliului popu
lar, a morii din centrul comunei și magazinului din satul Obîrșia. 
(Ion Neagu, lucrător la direcția muncii, județul Vilcea).

© d'n ?artea conducerii Ministerului Industriei
stocurilorUșoare sa ne acorde sprijinul necesar pentru valorificarea 

de rulmenți care nu mai au utilizare în prezent în unitatea noastră.- 
Datorită bunei întrețineri curente a utilajelor și reprofilării între
prinderii pe utilaje textile ne-au rămas disponibile în stoc cîteva 
serii de rulmenți pe care B.J.A.T.M. Tg. Mureș refuză să-i preia. De
mersurile noastre repetate și la alte unități speqializate au rămas, de 
asemenea, fără nici un rezultat. (D. Moldovan, director adjunct co
mercial la întreprinderea de mașini textile Tg. Mureș).

Coasîs'ucioiris din municipiul Giurgiu, datorită avansului
creat prin îndeplinirea înainte de termen a angajamentelor asumate, 
vor da în folosință peste prevederile planului, pînă la sfirșitul anului, 
încă 100 apartamente proprietate de stat și o modernă cantină-restau- 
rânt cu o capacitate de 1 000 locuri, pentru personalul încadrat la 
I.I.S. „Textila Dunăreană". (Traian Barbăiată, activist cultural).

© Sarcinii® de plan pe anul in curs la i-abrica de uti,aî com
plex din cadrul I.U.C. Ploiești au fost realizate și depășite la pro
ducția globală cu peste 6 la sută, la producția-marfă cu peste 4 la 
sută, Ia utilaj tehnologic cu 3,3 la sută, dîndu-se peste plan 184 tone, 
iar la export cu 5,4 la sută, producîndu-se suplimentar 184 tone etc. 
Angajamentele asumate în întrecerea socialistă de către harnicul co
lectiv de aici au fost depășite, realizindu-se o producție globală su
plimentară în valoare de peste 14 300 000 lei. (Ion Mirea, proiectant).

© SuliCÎIăWÎ Consiliului popular al comunei Băiculești, jude
țul Argeș, să manifeste mai multă preocupare pentru reconstruirea 
podului ce făcea legătura între satele Tutana și Aluniș, distrus de 
ape încă din anul trecut. Din cauza neglijenței, majoritatea materia
lelor procurate și depozitate în apropierea albiei riului Tutanița s-au 
degradat sau au fost luate de ape. Pe lingă pagubele materiale înre
gistrate, întirzierea refacerii podului se răsfrînge negativ și asupra 
traficului rutier din această zonă. (Gheorghe Ispășoiu, tehnician).

@ 30 000 de apartamente pe Valea Jsulul. Oamenli 
muncii din Valea Jiului dispun în prezent de peste 26 000 de aparta
mente construite din fondurile statului și de circa 4 000 proprietate 
personală. în municipiul Petroșani rețeaua comercială și a prestărilor 
de servicii totalizează peste 550 de unități, tot aici fuiicționînd 97 de 
unități de învățămînt de toate gradele, încadrate cu circa 1 400 de 
cadre didactice. Numai în acest an s-au dat în folosință 16 noi săli de 
clasă, 2 grădinițe și o creșă (care totalizează 440 de locuri), recent înce
pînd construcția unui nou și modern spital cu o capacitate de 700 de 
paturi.

® Se modernizează „porțile" de la Alba lulia. 
Anul acesta, un punct prioritar pe agenda de lucru a edililor l-a con
stituit modernizarea „porților orașului". In partea de nord-est a loca
lității, drumul național nr. 1, înspre Cluj, a fost amenajat pe o lungime 
de peste 2 km pentru circulația pe patru benzi, construindu-se totodată 
și un pod peste rîul Ampoi (tot cu patru benzi de circulație). O altă 
lucrare de amploare se execută în zona de sud-est (a doua poartă prin
cipală a orașului), unde a început construcția unui pasaj aerian de tre
cere peste calea ferată și lacul Tăușor. Noul pasaj de trecere va fi dat 
în folosință anul viitor.

® încă 10 000 de locuri pe litoral. AnuI acesta ?i"nu 
petrecut vacanța pe litoral peste 2 milioane de turiști, dintre care 
aproape jumătate români,' cu peste 10 la sută mai mulți decît în 1973. 
Pentru ca litoralul să poată găzdui în viitor și mai mulțf oaspeți, în 
cincinalul 1976—1980 se vor construi (in special la Mamaia și Eforie 
Nord) încă 10 000 de locuri în spații de cazare.

® Moi complexe de servire a populației în ju 
dfîWl Vrancea Pr’n node construcții realizate în acest an, numă
rul secțiilor de servire publică ale cooperației meșteșugărești din 
Focșani a sporit la 280. Dintre cele mai noi realizări notăm : la Adjud 
un complex meșteșugăresc cu o suprafață de 1140 mp, iar în centrul 
municipiului Focșani un mare complex cu 5 niveluri, a cărui suprafață 
de producție este de peste 2 600 mp etc. în cadrul noilor secții au fost 
organizate o serie de profile noi : spălătorie chimică, vopsitorie, tăbă- 
cărie, blănărie, confecții-piele, construcții ș.a.

Comerțul 
prahovean 

în sprijinul 
gospodinelor

Și prin acțiunile întreprinse 
în acest an, comerțul prahovean 
dă dovadă de o susținută preo
cupare pentru o mai bună, mai 
ușoară și mai rapidă aprovizio
nare a gospodinelor, 
raid-anchetă efectuat în 
le urbane din județ, am 
tat că Ia întreprinderile .. 
bântui" și „1 Mai" din Ploiești, 
întreprinderea de mecanică Po- 
iana-Cimpina și în alte unități 
economice, în cadrul cantinelor- 
restaurant s-au deschis raioane 
„Gospodina", de unde, la pleca
rea acasă, lucrătoarele se pot a- 
proviziona cu circa 12 sortimen
te de semiprgparate din carne, 
pește, legume. Tot de aici, ele 
își procură produse de cofetărie 
și patiserie. De asemenea, la 
porțile de intrare ale unor mari

■ unități — Combinatul petrochi
mic Brazi, întreprinderea de an
velope Florești și altele — s-au 
înființat puncte alimentare, 
unde cumpărătoarele, la intra
rea în schimb, lasă o listă cu 
produsele dorite, pe care și le 
iau la ieșire gata ambalate.

— Cîștigăm prin acest sistem 
de comerț un timp foarte pre
țios — ne-a spus textilista Ma
riana Bălășanu, de la întreprin
derea „Dorobanțul". înainte 
pierdeam multă vreme bătînd 
drumurile pe la magazinele din 
centrul orașului.

Se remarcă și alte măsuri care 
vin in ajutorul gospodinelor. 
Astfel, pe lingă marele restau
rant „Nord" din Ploiești a luat 
ființă o secție peptru servirea 

i de mincăruri calde la domici- 
V liu. Prin abonament sau la o 
i simplă comandă telefonică, masa 
’ poate fi servită acasă, in numai 

o oră de la efectuarea comenzii. 
Dacă ai și musafiri, se depla
sează, la cerere, și un ospătar 
care servește masa. In același 
timp, fiecare familie se poate 
aproviziona cu lapte la domi
ciliu, pe bază de abonament.

— în fiecare dimineață — ne 
spune tovarășul Ionel Miclăuș, 
directorul direcției comerciale 
județene — peste 25 000 sticle cu 
lapte se află la ușa abonat.ilor 
din Ploiești, față de numai 9 000 
litri în anul trecut. Pentru 1975 
plăntiim să ajungem la 35 000 li
tri zilnic.

C. CONSTANTIN

Adevărată bancă a populației, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni a emis în cele 11 luni care 
au trecut din acest an aproape . 
600 000 de librete de economii, 
numărul cetățenilor care econo
misesc pe librete de economii 
sau care au conturi personale ri- 
dieîndu-se astfel la peste 10 mi
lioane. cifră la care trebuie să-i 
adăugăm și pe numeroșii pose
sori de obligațiuni C.E.C. cu cîș- 
tiguri.

Nu trebuie să uităm nici su
tele de mii de mici depunători 
din școlile generale, licee, școli 
profesionale care economisesc

(Urmare din pag. I)
gență fără concret nu 
există. Cînd iei poziție 
trebuie să spui limpe
de la cine și la ce te 
referi. Dacă exigența 
nu e totuna cu cris
parea, ea nu poate fi 
nici desprinsă' de so
brietate. Mă uit la 
unii muncitori mai 
vîrstnici care fac 
bancuri de prost gust 
cu tinerii pe la ves
tiare, iar după aceea 
le pretind seriozitate; 
n-o mai obțin. Există, 
deci, și o exigentă a 
glumei. Pe de altă par
te, șeful exigent este 
un șef receptiv la pă
rerile oamenilor. Dar 
această receptivitate 
nu trebuie să dăuneze
prestigiului altuia ; e- 
xistă, spre exemplu, 
șefi de ateliere care 
pleacă urechea la tot 
ce le spun membrii e- 
chipelor, numai de
dragul de a 
receptivi și 
fără să se 
dacă șeful 
diar, cel de

părea ei 
exigenți. 
preocupe 
interme- 

echipă.
și-a îndeplinit «nor
ma» de receptivitate 
și exigentă. în sfîrșit. 
exigenta nu poate fi
desprinsă de sinceri
tate. în special a pro
misiunilor. Dacă pro
mit! ceea ce nu poți 
îndeplini, degeaba te 
mai zbați dună aceea 
să fii exigent".

2. Am observat, to
varășe Ion Dragomir, 
că în toate luările 
dumneavoastră de cu-

ZILNIC 2100 DE NOI TITULARI DE LIBRETE C.E.C.
pe cecuri de economii școlare și 
pe foi cu timbre de economii.

Cum este și firesc, odată cu 
creșterea numărului libretelor 
au sporit și sumele economisite 
la C.E.C.

Astfel, soldul economiilor de
puse de populație la C.E.C. pe 
diferite instrumente de econo
misire a fost la 1 decembrie 
1974 cu 15.5 la sută mai mare 
decît cel existerft în urmă cu un 
an tot la 1 decembrie.

Sporirea zilnică a numărului

depunătorilor și a economiilor 
lor depuse spre păstrare la 
C.E.C. este expresia elocventă a 
creșterii continue a nivelului de 
trai al populației. De asemenea, 
această creștere este determina
tă și de avantajele pe care le ■ 
oferă economisirea la C.E.C. 
Astfel, toți depunătorii, indife
rent de instrumentul de econo
misire pe care își păstrează e- 
conomiile, beneficiază de : ga
ranția statului asupra sumelor 
depuse, acestea putînd fi retrase

oricînd ; sporirea economiilor 
prin dobînzi și cîștiguri : păstra
rea secretului privind numele 
depunătorilor și operațiile efec
tuate ; scutirea de impozite și 
taxe a depunerilor, dobînzilor și 
ciștigurilor ; dreptul de a împu
ternici și alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la 
C.E.C. ; dreptul de a lăsa moș
tenire sumele, depuse ; im
prescriptibilitatea depunerilor, a 
dobînzilor și a ciștigurilor.

De asemenea, fiecare depună
tor beneficiază și de avantajele 
specifice instrumentului de eco
nomisire al cărui titular este.

-1

vînt începeți criticile 
cu cauzele subiective. 
Așa este 1

— Da.
— De ce ?
— Pentru că acestea 

pot fi îndreptate.
Așadar, exigenta are 

o finalitate concretă. 
Aceea de a îndrepta.

„Exigenta este ex
presia concretă a spi
ritului critic și auto-

perioada preșcolară, e 
de părere Micaela Stă- 
noiu, cercetător știin
țific principal la A- 
cademia de științe so- 
cial-politice, îndrep- 
tîndu-ne cu acest răs
puns către un nou in
terlocutor, un pedagog 
— directoarea de gră
diniță Georgeta Croî- 
toru :

— Da. exigenta este

drul unui institut de 
criminologie dintr-o 
tară capitalistă, la dez
baterea foarte minu
țioasă a răscolitorului 
caz de pasivitate re
dat în filmul „Inci
dentul". „Mă gîndeam 
cu mîndrie că la noi. 
în societatea noastră, 
cu firea poporului nos
tru, asemenea acte de 
indulgență «complice»

special in atitudinile 
ocazionale, în aglome
rații, în medii eteroge
ne și constă în inter
venția vehementă, dar 
fără substanță a in
sului revoltat nu în 
numele unor principii, 
al unor reguli de com
portare, ci pentru că 
s-a aflat, cîndva, el 
însuși, într-o situație 
asemănătoare, pe care

EXIGENȚA
critic, manifestarea 
acestuia", completa 
răspunsul la întreba
rea a doua Dumitru 
Teodorescu. în atelie
rul nostru s-a produs 
un rebut nepermis. S-a 
răcit o șarjă în cup
tor,. Dezbătînd cazul, 
șeful echipei vinova
te, Gheorghe Gâriiura- 
ru, s-a pierdut în ge
neralități, rezumin- 
du-se la vina macara
giului, Comuniștii n-au 
acceptat aceste expli
cații și în dezbateri
le din adunarea gene
rală, au scos în re
lief, cu exigentă, că 
principala cauză a fost 
lipsa de exigență a șe
fului de echipă.

— Cînd se formea
ză exigenta 7

— La cea mai fra
gedă vîrstă, încă din

o calitate fundamen
tală, o cerință a omu
lui modern, cu atît 
mai mult a cetățeanu
lui unei societăți re
voluționare. Ea se e- 
ducă de la cei mai 
mici ani, cu concursul 
tuturor factorilor — 
colectivitate, familie 
— strict gradat în 
funcție de caracterul 
fiecărui copil, dar păs- 
trînd regula de aur a 
consecvenței. Vorbind 
de exigență nu putem 
să nu vorbim de opi
nie. Există și o oninie 
„publică" a celor foar
te mici. O solicităm în 
munca de educație și 
dă rezultate neaștep
tate.

3. Cercetătoarea Mi
caela Stănoiu poves
tește că asista. în ca-

cu agresiunea sînt de 
neconceput".

— Cum se explică 
totuși că unii oameni, 
altfel corecți, princi
piali. sînt indulgenți 
cu abaterile oe lingă 
care trec ?

— Printr-o gravă 
greșeală de educație. 
Odată cu pătrunderea 
normelor de compor
tare civilizată, se stre
coară și preceptul fun
damental greșit al lui 
„nu te amesteca", a- 
preciat ca „discreție", 
ca „regulă de bun 
simț". Complet fals și 
inadecvat cerințelor 
moralei noastre.

— Mai există și alți 
asemenea „dușmani" 
ai exigenței ?

— Da. Doi. Primul : 
falsa exigență. Ea se 
poate manifesta în

a memorat-o cu insa
tisfacție mai mică sau 
mai mare, cu doza lui 
de parțialitate.
- Și „doi" ?
— Este cel de „al 

treilea personaj". Este 
„omul de pe tușă", cel 
care nu participă la 
lupta pentru bunul 
mers al treburilor ob
ștești, dar care se vîră 
intr-o dispută, contra- 
zicînd ambele poziții 
și în principal riposta 
corectă. Este insul 
care se amestecă ex
clusiv ca să se afle în 
treabă, prototipul lip
sei de criterii.

4. Față de această, 
totuși, sumară trecere 
în revistă a fațetelor 
exigentei, pare foarte 
dificil să o definești. 
Interlocutorii noștri au

răspuns cu toate aces
tea și întrebării nr. 4, 
iar nouă ni se pare că 
exact.

„Exigența înseamnă 
atitudinea eficientă a 
omului, a colectivului 
intransigent în primul 
rînd cu el însuși", 
conchide tovarășul Ion 
Gheorghe, secretarul 
comitetului de partid 
al uzinelor „Vulcan", 
la curent cu discuțiile 
purtate.

„Exigenta nu este 
o metodă în sine, 
ci un exponent al me
todelor și procedeelor 
de influențare morală" 
(Georgeta Croitoru).

Cu privire la defi
niție, cercetătoarea 
Micaela Stănoiu este 
mai rezervată, mai... 
exigentă : „Trebuie să 
formulăm un criteriu 
care să separe exi- 
gența^rea’’ de cea si
mulată ș. are să in
dice echilibrul dintre 
exigență și indulgență. 
Acest criteriu mi se 
pare a fi acela al 
PARTICIPĂRII. Es- 
pectativa este fotoliul 
egoistului. Exigența e 
tribuna omului care 
participă, afectiv și e- 
fectiv, la viața socia
lă. De aceea și ex
cludem indulgența ne
potrivită, manifestă
rile de toleranță fa
ță de abateri. Socie
tatea noastră trebuie 
să fie o societate a oa
menilor care participă 
activ, conștient. ple
nar".

t»
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UN OBIECTIV AL ACESTOR ZILE, O SARCINĂ DE ONOARE
PENTRU FIECARE COLECTIV DE MUNCĂ, PENTRU TOATE ORGANIZAȚIILE DE PARTID

CM RĂSPUND,
CUM ACȚIONEAZĂ 

COMUNIȘTII
Urmărind modul în care organizațiile de partid, condu

cerile de întreprinderi acționează acum pentru îndeplinirea 
integrală a planului pe 1974 și pregătirea producției anului 
viitor, corespondenți județeni ai ziarului nostru s-au adresat 
unor factori de răspundere din două unități industriale, lată 
răspunsurile primite :

Ing. Simion MACOVEI,
directorul Combinatului de prelucrare a lemnului din Suceava

IN AGRICULTURĂ
MUNCĂ BUNĂ, RECOLTĂ BUNĂ
IN JUDEȚELE CONSTANTA Șl BUZĂU SE ÎNCHEIE ARĂTURILE Șl SE TRANSPORTĂ 

LA CiMP MĂRI CANTITĂȚI DE ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE

4 însuflețit de hotărîrile Congresu-
1 lui al XI-lea al P.C.R., de în

demnul secretarului general al parti
dului adresat națiunii, colectivul 
Combinatului de prelucrare a lem
nului din Suceava, în frunte cu 
comuniștii, a încheiat 11 luni ale 
anului cu rezultate remarcabile. 
Planul producției globale industriale 
a fost îndeplinit în proporție de 
106,8 la sută, cel al producției marfă 
— de 102,6 Ja sută, iar ,1a productivi
tatea muncii s-a înregistrat o depă
șire de 3 290 Iei pe lucrător. Puter
nica noastră unitate a dat pînă acum 
15 milioane lei beneficii peste' plan;

. Din unitățile combinatului s-r.au.. li- 
vrat suplimentar .economiei naționale 
aproape 198 000 metri pătrați binalei 
1 000 garnituri de mobilă, 426 000 me
tri pătrați plăci înnobilate, 885 tone 
plăci fibrolemnoase, iar prin auto- 
uitilare a fost executat un important 
volum de piese de schimb, scule și 
instalații, depășindu-se prevederile 
planului cu 4,3 milioane lei. Demn de 
remarcat este și faptul că între
prinderea și-a depășit substanțial 
angajamentele pe acest an la prin
cipalii indicatori., precum și pe sorti
mente, ceea ce asigură realizarea in
tegrală a planului pe 1974 la 5 decem
brie a.c.

O înfăptuirea planului de produc- 
*“ ție pe ’74 cu 25 de zile mai de

vreme oferă posibilitatea organizații
lor de partid, conducerii tehnico-ad- 
ministrative să se ocupe mai în
deaproape ți măi eficient de pre
gătirea în cele mai mici amănun
te a producției anului viitor. Pînă 
acum, necesitățile în domeniul apro
vizionării sînt acoperite cu contracte 
in proporții de 90,1 la sută, iar planul 
de desfacere a producției — de 85,4 Ia 
sută. Avem asigurată întreaga docu
mentație pentru introducerea în pro
ducția de serie a unor sortimente noi, 
cum ar fi mobilă cu elemente stil, 
plăci aglomerate pentru dușumele 
sau impregnate cu rășini fenolico 
pentru case prefabricate, plăci cu 
miez de cauciuc necesare ambalării 
utilajelor destinate exportului ș.a. 
S-au luat, de asemenea, măsurile co

respunzătoare pentru pregătirea ju
dicioasă a planului de investiții.

Dar, din păcate, nu ne putem de
clara mulțumiți — și aceasta, intru- 
cît există rămîneri în urmă la 
contractarea exportului. Tocmai de 
aceea așteptăm sprijinul hotărit 
din partea „Tchnoforest-exportului". 
Și încă o problemă. Date fiind cerin
țele tot mai mari de placaje, noi am 
luat măsuri de dezvoltare a capaci
tății fabricii din Suceava. Indepl’ini- 

1. Cum acționați pentru înde
plinirea integrală a planului 
in 1974?

2. Care este stadiul pregătirii 
producției anului viitor?

rea planului la acest sortiment este 
condiționată de aducerea a două uti
laje de bază. Este vorba de un de- 
rulor, pentru care facem apel la 
„Foresim", de a devansa pe cit posi
bil livrarea utilajului și de o presă 
comandată la uzinele „23 August" din 
Capitală, care ar fi trebuit să ne fie 
livrată pînă la sfirșitul lunii iulie 
anul acesta. Repetăm, noi sintem 
gata să facem totul pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a planului 
pe anul viitor’— a planului de pro
ducție și de export — să răspundem 
prin fapte de muncă sarcinilor sta
bilite de Congres privind devansarea 
cincinalului, dar este nevoie ca și 
factorii de răspundore din minister, 
din cadrul comerțului exterior să-și 
facă datoria, să soluțio<neze neîntîr- 
ziat problemele de care depinde 
buna desfășurare a activității în 
1975.

O nouă șarjă în „cetatea de foc" a Hunedoarei
Foto : E. Dichiseanu

Teodor HULPAC,
Inginer-șef la întreprinderea de materiale Izolatoare din Vaslui

4 Datorită sprijinului primit din
1 partea Centralei materialelor de 

construcții București, a organelor lo
cale de partid și de stat și printr-o 
mai bună organizare a producției și a 
muncii, respectării disteiplinei de 
plan, colectivul întreprinderii noas
tre — în primele rinduri ale căruia 
s-au aflat, ca întotdeauna, comuniștii 
— raportează depășirea planului pe 
11 luni la producția globală și pro- 
ducția-marfă. In luna noiembrie a.c.

s-au atins cu 4 luni mai devreme pa
rametrii finali la atelierul de pro
ducție a vatei minerale și produse, 
din vată minerală. De asemenea, la 
atelierul carton-celuloză, producția 
realizată se află la nivelul indicato
rilor prevăzuți în documentația teh
nică pentru luna februarie 1975. în 
aceste condiții, există premise ca 
planul pe acest an să fie îndeplinit 
și depășit în mod substanțial.

O Referindu-mă la asigurarea con- 
dițiilor pentru realizarea planu

lui pe 1975, subliniez faptul că pro
ducția a fost nominalizată integral, 
la întreaga gamă de produse, intre 
care principalele sînt : vata minerală 
și produse din vată minerală (pro
ducția anuală pe care o vom realiza 
este de 12 000 tone), carton asfaltat
— 33 milioane metri pătrați, cără
mizi termoizolatoare din diatomită
— 5.5 milioane bucăți. Desfacerea 
producției este contractată în pro

cent de 70 la sută, restul fiind în 
curs de contractare. Precizez că 
pentru trimestrul 1/1975 este asigu
rată în totalitate desfacerea produ
selor întreprinderii. Dispunem, de 
asemenea, de materia primă nece
sară înfăptuirii ritmice a planului. 
Spre sfirșitul anului 1975 va intra in 
probe tehnologice un nou atelier 
pentru producerea polistirenului ex
pandat ; de pe acum avem documen
tația asigurată și am început recru
tarea cadrelor și trimiterea lor Ia 
calificare, în întreprindeți Similare»-■«

Pri'ntre problemele ce-se-imbMifefA!;.'' 
fi rezolvate imediat se ridică.. unele 
in domeniul investțțijlor, Jmurințul 
rind. este- necesară :întiervfehțiaJ5;mai. - 
operativă a unor factori cu obligații 
față de I.M.I. Vaslui. Ne referim la 
Șantierul de instalații Vaslui, aparți- 
nînd de Trustul de instalații Iași, 
care trebuie să grăbească ritmul de 
montaj la preincălzitorul de aer de la 
atelierul de vată minerală. De ase
menea. lotul Vaslui al Trustului de 
izolații și lucrări industriale Bucu
rești are de terminat, toate izolațiile 
conductelor de la atelierul de oxi- 
dare, care asigură bitumul pentru 
atelierul de asfaltare. Pentru depă
șirea acestei situații dificile ne-ar fi 
de mare folos ajutorul, în acest sens, 
al Centralei materialelor de construc
ții București. întîmpinăm mari greu
tăți in asigurarea aprovizionării cu 
combustibil, de care depinde conti
nuitatea procesului de producție. 
Furnizorul nostru principal — între
prinderea de livrare a produselor pe
troliere Bacău — are o restanță, 
pentru luna noiembrie a.c., de 49 
tone păcură și 119 tone combustibil 
special pentru încălzirea caloriferu
lui. Datorită acestei situații, in luna 
precedentă, atelierul carton nu a pro
dus timp de 4 zile, creîndu-se un 
deficit de 250 tone carton celulozic. 
Sperăm că furnizorul va interveni 
energic și -va elimina asemenea res
tanțe in cursul acestei luni, condiție 
esențială pentru realizarea în bune 
condiții a planului pe 1974 și a sar
cinilor ce ne revin în luna ianuarie 
din anul viitor.

în unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Constanța s-au 
executat pînă în prezent arături de 
toamnă pe o suprafață de 238 000 
hectare, reprezentind 98 la sută din 
plan. Practic, această lucrare a fost 
încheiată în toate cooperativele a- 
gricole, iar în întreprinderile agri
cole de stat au mai rămas de arat 
circa 4 600 de hectare. Cu forțele de 
care dispunem — ne spune Emil 
Constantines'cu, inginer-șef al trus
tului I.A.S. — această lucrare ar pu
tea fi încheiată in mod normal 
in cel mult două zile bune de 
lucru. Țin însă să remarc fap
tul că ritmul la arături este de 
numai 200—300 hectare pe zi din cau
ză că întreaga suprafață de ogoare 
care a mai rămas se fertilizează cu 
cite 25—30 tone îngrășăminte orga
nice la hectar, astfel că lucrarea nu 
se poate face decît in măsura în care 
se transportă la cîmp gunoiul de 
grajd. Unitățile agricole de stat s-au 
angajat să obțină de pe cea mai 
mare parte a acestor suprafețe pro
ducții record de cite 14—15 000 tone 
știuleți la hectar, astfel că asigura
rea unor condiții bune pentru recolta 
viitoare constituie în prezent o preo
cupare la ordinea zilei. în acest scop, 
la întreprinderile care au sectoare zoo
tehnice mari, cum ar fi Agigea, Do
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cocenilor © m siloz} 
nu pe cîmp, in calea tractoarelor

DE^gS^COMItSlE DE PARTID DIN UNELE COMUNE ALE JUDEȚELOR IALOMIȚA
Șl BACĂU NU ACȚI.QNEAZĂ PENTRU A MOBILIZA, OAMENII - LA... ÎNDREPTAREA

1 GRABNICĂ A ACESTEI SITUAȚII? '

’ La 3 decembrie, unitățile agricole 
din județul Ialomița mai aveau de 
arat 72 168 ha — 25 la sută din su
prafața prevăzută. Continuind cu vi
teza zilnică realizată în intervalul 
24 noiembrie — 3 decembrie, adică 
4 527 ha, ar mai trebui 15 zile de lu
cru pentru realizarea în întregime a 
suprafeței de ogor. Dar atît coope
rativele agricole, cit și I.A.S.-urile 
dispun de tractoare suficiente pentru 
a reduce chiar la jumătate această 
perioadă. Organizîndu-și bine mun
ca la recoltatul porumbului și la eli
beratul terenului, numeroase coope
rative agricole au reușit să creeze în 
permanență front de lucru tractoare
lor. Așa s-a procedat în cooperati
vele din comunele Gheorghe Doja, 
Nicolae Bălcescu, Pietroiu, Ștefan 
cel Mare, Vărăști, Ciochina. Ciocă
nești, Mărculești, Făcăeni ș.a., care 
au executat arături pe 90 la sută din 
suprafața prevăzută.

Am notat insă și o serie de coope
rative agricole unde, din cauză că nu 
au suficiente suprafețe eliberate de 
coceni, tractoarele au trebuit să fie 
repartizate la alte unități. Bunăoară, 
pentru acest motiv, de la sec
țiile de mecanizare ale S.M.A. 
Andrășești (Crunți, Reviga și An- 
drășești) au fost redistribuite la 
cooperativa din comuna Gheorghe 
Doja 36 de tractoare, care lucrează 
din plin.

La cooperativa din satul Buiești, 
deși mai sînt de arat 800 hec
tare din cele 1 383, de. două zile trac
toarele stau. „Nu avem motorină" — 
ne informează șeful fermei nr. 2, 

robanț, Amzacea și altele, s-a orga
nizat transportul gunoiului la cîmp 
zilnic cu cite 15—20 de tractoare e- 
chipate cu remorci și greifere.

— Și noi ne-am propus ca pe 200 
de hectare porumb pe care îl vom 
iriga în anul viitor să obținem cite 
14—15 000 kilograme știuleți la hectar 
— ne spune Eroul Muncii Socialiste 
Sabri Emurla, președintele coopera
tivei agricole Cobadin, răspunzînd în 
felul acesta chemării cooperatorilor 
din Izbiceni, județul Olt, iar pe cele
lalte suprafețe, însumînd 1000 de hec
tare cu această cultură, ne-am propus 
ca recolta medie să fie de 10 000 kg 
știuleți. în acest scop, paralel cu 
executarea ogoarelor pe întreaga su
prafață, am fertilizat cu cite 25—30 
tone la hectar îngrășăminte organice 
suDrafața de 450 de hectare.

în total, in județul Constanța au 
fost fertilizate în această toamnă cu 
îngrășăminte organice sub brazdă 
5 200 de hectare în unitățile Coope
ratiste și 2 600 hectare în întreprin
derile agricole de stat, unde această 
lucrare continuă.

★
în ultima săptămînă, în cooperati

vele agricole din județul Buzău au 
fost luate măsuri pentru gruparea 
tractoarelor pe ferme și tarlale, ceea 
ce a contribuit la atingerea unei vi

tehnicianul Ștefan Lazăr. Adevărul 
este că aici ritmul zilnic de lucru nu 
a depășit 20 ha. Cu viteza zilni
că de 30 ha (au fost reparti
zate la arături 10 din cele 24 de 
tractoare existente) intr-o lună se 
puteau ara 900 ha. în alte unități 
sînt în brazdă prea puține tractoare. 
La Poiana, de pildă, din 30 de trac
toare, în ziua de 3 decembrie a.c. au 
fost programate la arături 10. Așa 
s-a ajuns ca din 1 590 ha să fie arate 
numai 860 ha.

Ing. Ion Avram, directorul adjunct 
al direcției generale agricole, relata 
că au fost luate măsuri în vederea 
deplasării, în continuare, a tractoa
relor de la o secție la alta și mai 
ales pentru grăbirea eliberării tere
nului. în ceea ce privește această din 
urmă lucrare, s-ar cîștiga mai mult 
timp dacă în toate unitățile agricole 
s-ar proceda așa cum s-a stabilit 
inițial : recoltatul porumbului să se 
facă individual sau în echipe pe par
cele, așa cum prevede acordul global, 
iar la coceni fiecare cooperator să 
taie atît cit îi revine, dar pe supra
fețe compacte, astfel incit să creeze 
front de lucru tractoarelor",

★
în cooperativele agricole din ju

dețul Bacău s-a prevăzut să se facă 
arături adinei de toamnă pe o supra
față de 62 000 ha. Datorită măsurilor 
luate de biroul comitetului județean 
de partid, de organele de specialitate 
și bunei organizări a muncii, , s-a 
arat o suprafață ce însumează peste 
57 000 ha. Peste 30 de unități agrico

teze zilnice superioare mediei pla
nificate la arat. Astfel, miercuri, 4 
decembrie, au fost arate ultimele 
hectare din cele 116 000 ha, pe care se 
prevăzuse a se executa ogoare de 
toamnă. „Cu aceasta, nu am înche
iat acțiunea — ne spunea ing. Mihal 
Traian, director al direcției agricole, 
în conformitate cu măsurile stabilite 
de biroul județean de partid, urmă
rim, în continuare, executarea de a- 
rături pe suprafețele de teren din 
vatra satelor, din incinta sectoarelor 
zootehnice sau din perimetrele uni
tăților industriale etc. Vor fi ast
fel integrate circuitului productiv su
prafețe acum neutilizabile, care în
sumează aproape 1100 ha".

în calendarul activității agricole 
un loc de seamă îl ocupă, in aceste 
zile, transportul gunoiului de grajd, 
în cooperativele agricole Smeeni, Zi
duri, Puiești, Salta Albă și altele 
s-au administrat îngrășăminte natu
rale pe suprafețe însemnate. La a- 
ceste acțiuni de transport și la dis
tribuirea gunoiului de grajd a fost 
mobilizat, alături de țăranii coopera
tori. și tineretul satelor.

George MIHĂESCU 
Mihai BÂZU
corespondenții „Scînteii"

le au încheiat această lucrare. în u- 
nele cooperative agricole, cum ar fi 
cele din Traian, Coțofenești, Blăgești, 
Plopana, se ară ultimele hectare de 
teren. La Săucești, bunăoară, pe cele 
100 ha care mai sint de arat au fost 
concentrate atît cele 13 tractoare din 
secția de mecanizare condusă de Va- 
sile Oprișan, cit și 12'tractoare ve-ț 
nite în ajutor de la cooperativele a- 
gricole Itești și Cîrligi. Tot aici, 
peste 40 de atelaje și remorci trans
portă cocenii, lăsind cale liberă 
tractoarelor.

„în vederea încheierii grabnice a 
arăturilor au fost făcute mișcări de 
tractoare și în cadrul consiliilor in- 
tercooperatiste Odobești, Moinești; 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Enăchești, 
în județ au mai rămas de arat mai 
mult de 4 000 ha teren; în bună parte 
ocupat de coceni. în ultima săptămî
nă, la cooperativa agricolă din Păn- 
ceșt.i, comuna Sascut, nu s-a arat 
nici un hectar de pămînt. întreaga 
suprafață de peste 200 ha ce a mai 
rămas este acoperită cu coceni. A- 
ceeași situație poate fi întilnită și în 
cooperativele agricole din Cociu, Si-; 
retu, Onișcani, Valea Seacă, Răchi- 
toasa și altele. Se impune ca și în 
aceste unități consiliile de conducere 
și organizațiile de partid să între
prindă acțiuni hotărite, astfel incit 
la eliberarea terenurilor de coceni 
să participe toți locuitorii satelor.

lucian CIUBOTARU 
Gheorghe BALTĂ 
corespondenții „Scînteii"

PLOIEȘTI
Pe șantierul Rafinăriei 

Ploiești-Sud, la jumătatea 
acestui an trebuia să intre 
în funcțiune, la întreaga 
capacitate, instalația de coc- 
sare. Lucrările au intîrziat 
insă. Care este situația în 
momentul de față 7 Utila
jele intrate acum cîteva 
zile în probe mecanice au 
fost oprite. La cuptoare, 
fiind încălzite, au apărut 
defecțiuni de construcție.

— Acum — ne informea
ză beneficiarul, inginerul 
Petre Vîlcu, directorul ra
finăriei — se impun reme
dieri, pentru a putea înce
pe probele tehnologice. La 
ultima întîlnire dintre pro
iectant, constructor și be
neficiar, am stabilit ca cel 
mai tîrziu Ia 15 decembrie 
să producem prima șarjă 
de cocs. Este posibil să ne 
ținem de cuvînt. Pentru a- 
ceasta este necesar ca Trus
tul de lucrări speciale 
București să efectueze 
grabnic remedierile. Noi 
am luat măsuri tehnice și 
organizatorice pentru a 
sprijini pe constructor și 
montor. Am detașat, în a- 
cest scop, pe șantier mulți 
muncitori.

Cum acționează construc
torul 7 Inginerul Gheorghe 
Pascu, directorul T.C.I. 
Ploiești, a dat asigurări că 
neajunsurile vor fi înlătu
rate neintîrziat. Este impe
rios necesar ca organizațiile 
de partid ale beneficiarului 
și constructorului să mobi
lizeze imediat toate forțele 
și mijloacele, să intensifice 
munca politico-educativă

V _ _ _ _ -

pentru accelerarea ritmului 
de montaj, pentru reme
dierea unor deficiențe, pen
tru punerea în funcțiune a 
obiectivului amintit.

Iată, însă, că mai trebuie 
înlăturate și alte greutăți, 
pentru a nu se amina pu
nerea în funcțiune a im
portantului obiectiv. Este 
vorba de lipsa la montaj 
a două macarale (furnizor : 
întreprinderea de utilaj pe
trolier Tîrgoviște), fără de 
care nu pot începe probele 
tehnologice la instalația de 
cocsare.

— Dar, după cite știm, 
ele se aflau acum cîtva 
timp pe șantier ?

— Au fost, așa este, ne 
răspunde directorul T.C.I. 
Ploiești. Dar s-au trimis 
înapoi, pentru că au fost 
confecționate greșit și nu 
se puteau asambla.

Pe bună dreptate, con
structorul adresează un a- 
pel ferm colectivului uni
tății din Tîrgoviște pentru 
a remedia cît mai repede 
neajunsurile și a livra cele 
două macarale.

Și la instalația de hidro- 
finare a uleiurilor s-au a- 
cumulat întîrzieri — din 
cauza lipsei utilajelor la 
montaj. Deși pe acest șan
tier ș-au perindat nume
roase cadre de răspundere 
de la centrala industrială 
de resort, de la Ministerul 
Industriei Chimice, deși 
s-au ținut ședințe și s-au 
luat numeroase angajamen
te, totuși unele utilaje din 
import (contractant „Rom- 
chim" București) continuă 
să nu sosească la Ploiești. 
Este de datoria factorilor 
cu răspunderi în realizarea 

investițiilor de Ia Rafinăria 
Ploiești-Sud să acționeze 
mai hotărit pentru a se re
cupera cit mai repede res
tantele.

® Inițiative și măsuri pentru grăbirea execuției și montajului ©Apeluri adresate unor unități din Tîrgoviște, București,Cluj-Napoca, Cîmpina pentru livrarea utilajelor©Critici la adresa unor centrale industriale
CALAFAT

în acest an, constructorii 
doljeni au pus in funcțiu
ne principalele obiective și 
capacități prevăzute in pla
nul anual de investiții. To
tuși, mai sînt și investiții 
care nu au fost finalizate. 
Așa este cazul Fabricii de 
lapte praf din Calafat, care 

trebuia să producă la 30 
septembrie a.c., dar care 
nu a fost pusă în funcțiune.

Ce trebuie întreprins a- 
cum pentru recuperarea

restanțelor 7 Constructorul, 
care este șantierul Drobe- 
ta-Turnu Severin din ca
drul Trustului de construc
ții industriale al Ministeru
lui Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, are 
obligația de a termina toa
te lucrările la sala de re
cepție, sala de pasteuriza- 
re, uzina de frig, castelul 
de apă și centrala termică. 

lucrări care, de fapt, condi
ționează punerea in func
țiune a fabricii. Pentru a- 
ceasta, este stringent nece
sară intervenția comuniști

lor, a organizației de par
tid, care au datoria de a 
concentra toate mijloacele 
și forțele in scopul accele
rării ritmului de execuție, 
de a acționa energic — 
prin munca de la om la 
om, prin măsuri politico- 
educative — pentru recu
perarea grabnică a restan
țelor.

Beneficiarul și construc

torul sînt hotărîți să lichi
deze rămînerea în urmă. 
Ei fac însă un apel tovără
șesc către furnizorii de u- 
tilaje, pentru a livra neîn-

CONSEMNĂM AZI:

tîrziat comenzile. Nici pînă 
acum nu. au sosit la Cala
fat următoarele utilaje de 
bază : instalația de pasteu- 
rizare — furnizor „Tehno- 
frig" din Cluj-Napoca ; 
tablouri electrice — furni
zor I.R.U.E. Cimpina și o 
pompă A.C.V., care trebuia 
livrată de întreprinderea 
de pompe din București. 

derea „Dermatina" din 
Timișoara trebuia să intre 
în funcțiune la 30 septem
brie a.c. Noua secție nu 
produce insă nici astăzi, 
deoarece atît lucrările de 
construcție, cît și cele de 
montaj sînt mult rămase 
în urmă. Miercuri, 4 de
cembrie, cînd am fost pe 
șantier, se mai lucra încă

TIMIȘOARA
Secția de fabricat tălpi 

de cauciuc de la întreprin-

la închiderea halei de pro
ducție.

— Azi, avem un efectiv 
mai mare de muncitori, 
vreo 65 de oameni — ne 
spune inginerul Nicolae 
Gurban, șeful de lot. Ne
cesarul este de cel puțin 
120 de oameni, bine pregă
tiți, pentru că acum pon
derea lucrărilor o constituie 
finisările și montajul. Ca 
atare, unitatea de care a- 
parținem — șantierul nr. 1 
al Trustului de construcții- 
montaje Timișoara — tre
buie să ne asigure întreaga 
forță de muncă necesară.

Directorul întreprinderii 
„Dermatina" — inginer A- 
lexandru Crîlov — ne arăta 
în curte mai multe lăzi cu 
utilaje care așteaptă să fie 

montate. Oare beneficiarul 
nu poate să dea o mină 
de ajutor la montarea a- 
cestor utilaje ? Este timpul 
ca organizația de partid 
din întreprindere și condu
cerea șantierului amintit să 
ia măsuri energice pentru 
accelerarea ritmului lucră
rilor de construcții și mon
taj. După cum se impune 
ca centrala industrială de 
resort și Ministerul In
dustriei Ușoare să acțione
ze în scopul asigurării tu
turor utilajelor tehnologice 
necesare.

Anchetă realizată de 
Constantin CĂPRARU 
Nicolae BĂBĂLĂU 
Cezar IOANA
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picturi,

puncte de vedere oameni
Cîrstea)

muncii. (Gheorghe

Specialiștii care activează în do
meniul comerțului exterior perfec
tează adesea contracte și protocoale 
cu parteneri străini, întocmesc deci 
acte cu caracter economic, dar și ju
ridic în același timp, acte care an
gajează patrimonial . întreprinderea 
pe care o reprezintă și, în sens mai 
larg, economia națională. De aseme
nea, ei au sarcina de a urmări de
rularea unor contracte externe, de a 
veghea la respectarea clauzelor sta
bilite, de a efectua la timp anumite 
operații valutare. Așadar, pentru a 
desfășura o activitate economică efi
cientă, pentru ca economia noastră 
să cîștige și în nici un caz să nu 
piardă în urma operațiilor comer
ciale cu străinătatea, este absolut 
necesar ca cei care lucrează în co
merțul exterior să acționeze în per
manență în temeiul reglementărilor 
în vigoare, să utilizeze prevederile 
legale în interesul soluționării efici
ente a numeroaselor probleme prac
tice. Ceea ce înseamnă că aceste ca
dre trebuie să aibă nu numai O bună 
pregătire de specialitate, economică 
sau tehnică, dar și o solidă cultură 
juridică.

în acest Sens, la recenta Con
ferință 
și de 
nanțelor, . .
muncii, secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, spu
nea : „Și în învățămîntul superior e- 
conomic și financiar sînt necesare 
îmbunătățiri serioase, tratarea mai a- 
profundată a problemelor concrete ale 
activității economico-financiare, pă
răsirea spiritului academic, înțeles 
în spiritul unei orientări abstracte. 
Trebuie să dăm învățămîntului eco
nomic un caracter nou, legat în în
tregime de activitatea economică a 
societății noastre".

Pentru a fi înlăturate o serie din 
deficiențele constatate, relevate ca 
atare și cu prilejul conferinței amin
tite, este necesară și perfecționarea 
pregătirii juridice a specialiștilor din 
acest domeniu. îndeplinirea acestei 
sarcini ăe mare răspundere a preo
cupat în mod deosebit conducerea 
Ministerului Educației și Invățămîn- 
tului, a Academiei de studii econo
mice și a catedrei de drept din cadrul 
acestei instituții superioare de în
vățămînt. Analizele care au avut loc, 
studiile întreprinse, discuțiile purta- 

■ te cu specialiști și cadre de conducere 
din comerțul exterior au identificat 
carențe serioase în însușirea cunoș
tințelor juridice de către viitorii eco
nomiști, conturîndu-se o serie de mă-

suri practice pentru îmbunătățirea o- 
rientării, sistemului și conținutului 
predării disciplinelor de drept la Fa
cultatea de comerț — secția relații e- 
conomice internaționale. Astfel, dis
ciplina de drept socialist contractual 
a fost transformată intr-un curs mai 
cuprinzător, numit Drept socialist ro
mân, menit să ofere studenților cu
noștințele juridice fundamentale, ca
re să le permită studierea, în conti
nuare, a celorlalte discipline juridice. 
Totodată, discip.lina Drept civil și co
mercial al statelor capitaliste a fost 
complet restructurată, pentru a tra
ta legislația civilă și comercială a tu
turor partenerilor comerciali ai țării 
noastre. Devenită, în acest mod, 
Drept civil și comercial al statelor

SClNTElA —joi 5 decembrie /$

a activului de partid 
stat din domeniile fi- 

prețurilor și retribuirii

lumii, disciplina la care ne referim 
prezintă legislația civilă și comercia
lă a statelor socialiste, apoi aceea a 
țărilor care au pășit pe calea dezvol
tării independente și, în fine, a sta
telor capitaliste. După cum discipli
ne juridice tradiționale ca Dreptul 
internațional public și Dreptul inter
național privat au fost înlocuite cu 
aceea de Drept comercial internațio
nal.

Cum se vede, nu este vorba doar 
de schimbări de denumire, ci de mo
dificări de conținut, care tind să 
transforme dreptul într-o disciplină 
de bază în pregătirea economiștilor 
care vor lucra în comerțul exterior. 
Scopul este, de această dată, nu de a 
da economiștilor o cultură juridică 
generală, ci de a-i înarma cu o so
lidă pregătire juridică de specialitate, 
care să-i ajute efectiv în exercitarea 
profesiunii lor.

Pentru ca aceste măsuri să dea roa
dele așteptate, ca întreg conținutul 
de idei și de cunoștințe să fie asimi
lat, ca studenții să capete deprinde
rea de a utiliza în practică noțiunile 
și principiile dreptului, la A.S.E. a 
fost inițiată o dezbatere științifică cu 
participarea unor specialiști din pro
ducție, din cercetare, din comerțul 
exterior, care și-a propus să stabi
lească concepția, metodele și tehni
cile de predare adecvate noilor cerin
țe în studiul disciplinelor de drept. 
Utilitatea acestei dezbateri a fost de
osebită, desprinzîndu-se o serie de 
măsuri ce trebuie aplicate în conti
nuare. Astfel, s-a desprins necesita-
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ței sînt, ele insele,* profund-revolu---cit 
ționare. De aceea, pentru a putea 
sluji idealurile constructive ale 
României de mîine, arta pe care o 
facem și, mai ales, pe care o vom 
face, trebuie să-și pună în perma
nență de acord mijloacele de ex
presie cu noul conținut al vieții. 
Numai astfel arta 'noastră va fi cu 
adevărat în' slujba oamenilor de as
tăzi, numai sșa operele pe care le 
creăm vor constitui un mesaj pen
tru generațiile care vor construi 
comunismul in România.

Locul artistului nu este în tur
nul de fildeș. El n-are ce căuta 
acolo. El 
nii, care 
aer, dar, 
mint. Și 
să subiiniez 
facem trebuie 
mînt, printre oameni. Sîntem da
tori să tragem o brazdă adîncă în 
acest, sol românesc roditor, iar în 
urma ei să răsară florile recunoș
tinței noastre față de partid, față 
de popor !

Mă gîndesc acum că rezultatele 
artistice ale multor zile și nopți de 
veghe creatoare pe care le încăl
zim la flacăra gîndului nostru ar 
trebui să pătrundă în cele mai în
depărtate colțuri ale țării-, Din pă
cate, și sînt profund conștient de

n-are ce
este un om ca toți oame- 

pîine, respiră 
umblă pe pă- 
aceasta vreau 
arta pe care o 
umble" pe pă-

mănîncă 
mai ales, 
cînd scriu 

că și 
„să
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ncesț ;4ucțu. n-am reușit, să facem 

" totul in această privință. De pildă, 
cit de .uțjlă m.-;'ar dovedi ,. inițîațj,Va> 
de a’ folosi lăcașurile de cultură, di
feritele săli și hale ale întreprin
derilor spre a arăta oamenilor cît 
mai multe și mai valoroase lucrări 
de artă, adică să înturnăm către 
oameni ceea ce am luat de la ei. 
Mai mult decît atît, artiștii plastici 
au datoria patriotică de a contribui 
și la înfrumusețarea mediului am
biant, a orașelor și satelor in care 
trăim. Este în tradiția poporului 
român de a lăsa pentru urmași 
semne ale trecerii noastre prin 
viață, de a spune . nepoților cine 
anume am fost. Monumentele isto
rice și de artă sînt asemenea fru
moase semne. Cred că artiștii, în 
deplină armonie de gînduri-și con
lucrare cu edilii orașelor și satelor 
țării, vor putea împodobi, mai mult 
ca pină acum, cu statui și monu
mente de artă, mediul nostru de 
viață.

Avem, după cum se vede, mult 
de muncit. După cum la fel de 
mult are de muncit întregul popor 
pentru ridicarea României pe cul
mile comunismului ; cu dalta sau 
cu rigla de calcul, cu mistria sau 
cu penelul, cu condeiul sau secera. 
Națiunea întreagă — ca un singur 
om; a pornit îndrăzneț să cucereas
că viitorul.

tea ca normele, principiile și institu
țiile dreptului nostru socialist să fie 
studiate nu numai în înfățișarea lor 
generală, ci și aplicate la raporturile 
de comerț exterior și de cooperare e- 
conomică și tehnico-științifică inter
națională.

Din dezbateri a mai rezultat că dis
ciplina Drept comercial internațional, 
pentru a corespunde mai bine speci
ficului reglementărilor juridice in re
lații de comerț exterior, nu trebuie 
să facă o prezentare eterogenă a u- 
nor elemente de drept internațional 
public și privat, ci va trebui să în
fățișeze, într-o concepție omogenă și 
unitară, principiile, instituțiile și nor
mele dreptului comercial internațio
nal, ca disciplină juridică modernă, 
consacrată ca atare de știința juri
dică contemporană, de documentele 
O.N.U. și de documentele noastre de 
partid și de Stat. în economia cursu
lui, aspectele juridice ale activități
lor de cooperare economică și tehni
co-științifică internațională trebuie 
să aibă o pondere sporită, potrivit cu 
importanța mereu crescîndă a aces
tor activități, în ansamblul relațiilor 
economice externe ale statului român. 
Apreciem că aceste concluzii ale dez
baterii! pe care le-am pus în aplicare 
începînd cu anul universitar 1974/ 
1975, sînt importante, dar nu sufici
ente.

Pentru perfecționarea pregătirii ju
ridice a economiștilor pe planul acti
vității economice și financiare inter
naționale, ar fi necesar să se studie
ze posibilitatea introducerii următoa
relor materii și discipline : un curs 
de Drept financiar valutar inter
național, care să ofere viitori
lor specialiști în domeniul rela
țiilor economice internaționale cunoș
tințe . juridice temeinice pentru con
tractarea și executarea obligațiilor 
monetare ; un curs de Drept al trans
porturilor, care să înarmeze viitorii 
specialiști în relațiile economice in
ternaționale cu cunoștințe de drept 
privitoare atît la contractele de trans
port intern, cit și la contractele de 
transport internațional ; in sfîrșit, un 
curs de Drept internațional public și 
de sisteme statale contemporane, me
nit să prezinte cunoștințele politico- 
juridice de bază ale diplomației eco
nomice și structurile politico-statale 
ale partenerilor noștri in relațiile eco
nomice internaționale, ar desăvîtși ar
monios pregătirea juridică a viitori
lor specialiști în domeniul relațiilor 
economice internaționale, la nivelul 
exigențelor formulate de conducerea 
partidului.

în realizarea acestor obiective, o 
mare răspundere revine, in primul 
rînd, cadrelor didactice și celorlalți 
specialiști care lucrează în 
formării și perfecționării 
lucrătorilor din domeniul 
economice internaționale, 
opera o îmbunătățire a situației în 
acest domeniu, se cer eforturi deo
sebite și o muncă pasionată din par
tea tuturor factorilor de care depinde

. îndeplinirea. fCU, succes a apesto.r pre.----•> 
faceri,-,care vor. însemna o poțitribuție 
concretă la opera de progres mț

. mai.,.aI,,înv^țăpțfptului ecoppmic

celorlalți 
domeniul 
pregătirii 
relațiilor 

Pentru a

peri’or, ci și a comerțului nostru 
terior.

Prol. univ. dr.
Mircea STOICA 
șeful catedrei de Drept 
a Academiei de studii economice

PRO GRAMUL 1 
16,00—17,00 Teleșcoală. 
17,30 Telex.
17.35
17,55
18,25
18.35

Steaua Polară. 
Universitatea TV 
Din țările socialiste.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
Călătorie muzical-dlstractlvă. 
1001 de seri : Fata vtntului. '

19,05
19,20
19,30 Telejurnal a Răspuns prin 

fapte chemării Congresului.
20,00 Seară pentru tineret : Tur

neul emblemelor — Itinerar 
patriotic pentru tineret. Eml- 
siuție-concurs închinată celei 
de-a XXX-a aniversări a Eli
berării șl celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comu- 

Român. Organizatori :

„CEL MAI BUN ECHIPAJ 
CONTINUĂ"

Sub acest generic se desfășoară, 
în județul Sălaj, concursul pe te' 
ma : „Documentele Congresului al 
XI-lea al partidului — amplu pro
gram de acțiune pentru întreaga 
noastră națiune". Desfășurat pină 
Ia această dată la nivelul tuturor 
localităților și comunelor din județ, 
la primele două etape ale concursu
lui au participat mii de oameni 
ai muncii. în luna decembrie vor 
avea loc confruntările intercomu- 
nale și etapa județeană. (Gh. Rusu).

ZILELE MEDICALE 
CONSTĂNȚENE 

în organizarea direcției sanitare 
județene și a filialei Uniunii so
cietăților de științe medicale, la 
Constanța a avut loc prima ediție 
a sesiunii științifice anuale Intitu
late „Zilele medicale ale județului", 
în cadrul acestor manifestări s-au 
prezentat peste 80 comunicări și re
ferate care s-au bucurat de o largă 
audiență in rindul medicilor și far
maciștilor din unitățile județului, 
ele constituind un util și rodnic 
schimb de informații științifice, un 
stimulent în activitatea de cerceta
re aplicativă in folosul apărării să
nătății publice. (George Mihăescu).

IN FATA A MII 
DE OAMENI Al MUNCII
în întreprinderile, instituțiile și 

așezămintele culturale din județul 
Argeș au loc în aceste zile ample 
acțiuni menite să contribuie la popu
larizarea și aprofundarea de către 
masele de cetățeni a istoricelor do
cumente ale Congresului al XI-lea. 
în hala nr. 4 a întreprinderii de au
toturisme din Pitești a avut loc în 
acest scop o consfătuire de lucru 
cu propagandiștii de la învățămîn- 
jtub ideologieiși mconomic pe tema: 

Procedee' (operative și eficiente ale 
muncii politice de masă in cunoaș- 
jtețea documentelor Congresului de 
'către' wți'munclto'ril unității". Popu
larizarea documentelor Congresului 
se realizează și prin intermediul 
expunerilor participanților argeșeni 
la acest mare forum al comuniști
lor, realizate in unitățile industria
le ale județului, in fața a mii de

C.C. al U.T.C. șl Redacția emi
siunilor pentru tineret. Etapa 
finală. Participă reprezen
tanți ai județelor : Cluj, Iași, 
Ilfov, Timișoara, Vrancea. 
Univers științific.
Flamenco — cîntecul unul 
pămtnt.
24 de ore.

PROGRAMUL 2

Zori de aur — muzică ușoară. 
Viața economică a Capitalei. 
Concertul corului .sl orches
trei simfonice a Radiotelevi- 
zlunll. In program : Varla- 
țluni pentru orchestră de 
Mircea Basarab, dirijor com
pozitorul ; Concert pentru 
plan șl orchestră de Pascal 
Bentolu. Solistă Enrletta Mir- 
vis (Uniunea Sovietică), Di
rijor Ovldiu Bălan ; Simfonia 
a Vttl-a de Wilhelm Berger. 
Dirijor Mircea Crlstescu. 
Meridiane literare.

a

EXPOZIȚIE ITINERANTĂ
în cadrul acțiunii de răspîndire 
cunoștințelor științifice, colecti

vul Muzeului de științele naturii
din Focșani a realizat o expoziție 
pe tema „Unitatea materială a lu
mii vii și diversitatea ei". în cele 
28 de panouri este ilustrată unita
tea chimică, morfologică, fiziologi
că a lumii, arborele filogenetic al 
viețuitoarelor etc. Expoziția cuprin
de, de asemenea, numeroase piese 
conservate (pești, păsări, mamife
re). Muzeografii însoțesc această 
expoziție itinerantă în marile uni
tăți industriale, precum și în co
munele județului, pentru a da ex
plicații și a răspunde la întrebările 
vizitatorilor. (Ion Nistor).

„RECUNOȘTINȚĂ VIE 
PATRIEI Șl PARTIDULUI 

IUBIT"
La Alba Iulia a fost tipărit vo

lumul de poezie „Recunoștință vie 
patriei și partidului iubit", editat 
de Comitetul județean U.T.C. și 
Consiliul județean al pionierilor. 
Cele mai tinere condeie, elevi și 
pionieri, dedică, în semn de oma
giu partidului și patriei, un buchet 
de poezii patriotice, versuri pline 
de căldură și sinceritate, care cîn- 
tă realizările înfăptuite în ultimele 
trei decenii pe pămintul românesc. 
(Ștefan Dinică).

„CRIZANTEMA DE AUR"
La Tîrgoviște, pe scena noii case 

de cultură a sindicatelor, primul 
gong a anunțat miercuri seara des
chiderea popularului festival și 
concurs de romanțe „Crizantema de 
aur". Aflat la cea de-a Vil-a ediție, 
festivalul din acest an reunește 
62 interpreți din 31 de județe ale 
tării. Un element nou al concursu
lui îl constituie «creațiile în primă 
audiție, dedicate Tirgoviștei. con
structorilor de pe plațforma indus-, 
trială, oțelârilor și 'petroliștilor. Un 
juriu alcătuit din cunoscuti repre
zentanți ai vieții noastre muzicale, 
compozitori, interpreți, critici de 
artă, va asculta timp de trei zile 
și va selecta cele mai reușite crea
ții ale genului. (Constantin Soci).

MAG

O adevărată mani
festare nu numai de 
măiestrie, dar și de ho- 
tărîtă opțiune politică 
au întreprins plasti- 
cienii noștri în zilele 
cînd s-au desfășurat 
lucrările marelui fo
rum al comuniștilor 
români. Evenimentul 
de epocală însemnă
tate in viata întregii 
noastre națiuni â fost 
omagiat de creatorii 
de frumos printr-un 
ciclu de expoziții, de 
pregnantă angajare e- 
ducativ-artistică, con
vertite într-o adevă
rată sărbătoare a cul
turii noastre socialiste.

Mutațiile care au 
fost înregistrate în 
viața noastră ecoho- 
mică și socială, trans
formările survenite în 
peisajul întregii țări 
au oferit teme de lar
gă cuprindere și forță 
emoțională. Și n-ar fi 
decît să ne referim la 
ampla expoziție des
chisă în 
zeului de 
publicii 
România 
avea o dimensiune su
gestivă a profundelor 
rezonanțe pe care no
ile realități socialiste 
ale țării le-au trezit 
în conștiința plasticie- 
nilor noștri. Parcur- 
gind, retrospectiv, cî- 
teva mari etape ale 
picturii, sculpturii și 
graficii contemporane, 
această expoziție pre
zintă, alături de lu
crări foarte cunoscute 
ale unor maeștri con- 
sacrați, cele mal de 
seamă realizări ale u- 
nor artiști aparținînd 
generațiilor medii și 
tinere. Remarcabilă ne 
apare astfel, dincolo 
de mlădierea mijloa
celor alese . conform 
propriei gindiri, pro
funda cunoaștere a 
vieții în dezvoltarea 
ei pe linia progresului 
social. Lucrările con
stituie o adevărată • 
cronică a spiritului a- 
cestei epoci, care ridi
că la o nouă dimen
siune marea tradiție 
realistă a plasticii ro
mânești Și încearcă să 
propună o cît mai vi
brantă. imagine artis
tică a preocupărilor 
timpului nostru. Sem
nate. de Gh. Anghel, 
D. Ghiață, V. Almășan, 
C. Baba, I. Bițan, Ca
tul Bogdan, H. Catargi, 

1 Al. CiucUrencu, B. Co- 
valiu, D. Gavrilear.u, 
I. Gheorghiu, L. Gri- 
gorescu, CL.Grigorescu, 
I. Irimeseu, I. Jalea, 
V. Mărginean, I. Mus- 
celeanu, G. Năpăruș, 
I. Pacea, M. Rusu, Gh. 
Șaru, I. Sălișteanu, I. 
Vlasiu (pentru a nu 
cita decît o foarte

sălile Mu- 
artă al Re-

Socialiste 
pentru a

E
mică parte din cel 
care expun), lucrările 
prezentate în sălile 
Muzeului de artă ma
terializează tot atîtea 
experiențe de viață în 
care angajarea socială 
a conștiințelor artistice 
are drept scop reeva
luarea calităților es
tetice ale unor reali
tăți istorice sau ime
diate. Sînt . ’ ' 
gravuri și sculpturi 
care, aflîndu-și sursa 
de inspirație nu numai

In frumusețea naturii, 
dar îndeosebi în fru
musețea creată de 
mintea și mîna omului 
liber al societății, noas
tre, își angajează im
plicit forma, propria 
lor realitate,. condiția 
și mijloacele. Ele de
monstrează, in același 
timp, o tot mai pro
fundă cunoaștere a 
vieții, străduința tot 
mai vie, încununată de 
certe reușite, de a răs
punde chemărilor a- 
dresate de partid crea
torilor de artă.

O semnificație adine 
contemporană, axată 
mai ales pe linia inter
pretării istoriei noas
tre naționale, aduce și 
expoziția de fotografii 
care, deschisă în să
lile Dalles, își propune 
să prezinte cîteva din 
realizările cele mai de 
preț ale artei monu
mentale românești. I- 
maginea numeroaselor 
monumente menite să 
omagieze mari eroi ai 
Istoriei noastre națio
nale, ca și detalii sau 
vederi de ansamblu a- 
supra unor ample de
corații monumentale și 
tapiserii, realizate pe 
cuprinsul întregii țări, 
vorbesc, convingător 
despre o înțelegere su
perioară a sehsului

M N
mult completată cu 
realizările, foarte bune, 
din cadrul a 
meroase tabere 
creație, cu multe 
lucrări răspîndite 
lungul și de-a 
întregii țări, se 
prind, dincolo de 
care fotografie și 
însumare a 
participarea afectivă a 
artiștilor la tema re
prezentată, dezvolta
rea pe care, mai ales 
în ultimii ani, a cu
noscut-o la noi arta 
monumentală, colabo
rarea activă, echilibra
tă a plasticianului cu 
arhitectul și inginerul 
constructor în vederea 
realizării unei arte cu 
adevărat destinate oa
menilor.

Un suflu de autenti
că vibrație aduc in 
cadrul complexului de 
expoziții închinate 
Congresului al XI-lea 
al P.C.R. cele patru 
manifestări de artă 
plastică — deschise la 
galeriile Amfora, E- 
forie, Galateea și Că
minul artei — cu lu
crări realizate de plas- 
ticienii noștri în urma 
unor călătorii de docu
mentare. Adevărate 
reportaje lirice din ac
tualitate, aceste lu
crări, rod al investi
gațiilor întreprinse 
de-a lungul peisajului 
românesc, pe 
șantiere și în 
păstrează și

nu
de 

alte 
de-a 
latul 
des- 
fie- 

ca o 
tuturor,

marile 
uzine, 

r______ . redau
pulsul viu al aspectelor 
de muncă și viață con
semnate. Desenele, a- 
cuarelele sau guașele 
acestor expoziții vă
desc aceeași caldă 
bucurie prin semnifi
cațiile majore cu care 
le-au dăruit autorii 
lor.

în ansamblu, expo
zițiile închinate Con
gresului al XI-lea al 
P.C.R., dincolo de ine
rente diferențe . calita
tive, valorice, se re
unesc sub semnul unui 
spirit politic, angajat, 
autentic contemporan. 
A sesiza legăturile 
spirituale care cuprind 
deopotrivă eroul de 
odinioară și omul 
pocii noastre, a elogia 
frumusețea peisajului 
românesc, a participa 
la evenimentul con
temporan al actului de 
construcție socială, a 
proclama crezul civic 
— ne-o demonstrează 
acum artiștii plastici 

, _ constituie un cald
conterfiporan al v artei > omagiu, dar și Un în- 
monumentale. 'Deși 
imaginea de ansamblu 
asupra artei monu
mentale românești pe 
care această expoziție 
își propune s-o pre
zinte ar putea fi încă

e-

demn pentru viitor, 
așa cum a cerut, atît 
£e vibrant, însuși Con- 

resul partidului.

Marina PREUTU

Foto : D. Cîmpeanu
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Invitație la cabanele clujene

an.
Ștefan DIN5CĂ 
corespondentul „Scînteii'

I 
i 
i 
i
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i
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Sportivii clujeni își pregătesc 
de zor schiurile și rucsacurile 
pentru concursurile de iarnă 
care vor avea loc la Muntele 
Băișorii. Aici, la 1 400 metri al
titudine, există amenajată o 
pirtie de schi pentru sportivii 
avansați și o alta pentru înce
pători. în apropiere se. află o 
cochetă cabană cu peste 100 de 
locuri, oferind amatorilor de 
drumeții montane un popas 
agreabil, reconfortant.

Este o cabană a Oficiului ju
dețean de turism Cluj, care dis
pune de încă 10, amplasate 
îndeosebi în zona montană. Toa
te cabanele turistice au fost din 
timp pregătite in vederea sezo
nului de iarnă, iar unele dintre 
ele renovate, imbunătățindu-se 
condițiile de cazare, și servire a

mesei. Printre cele mai atrac
tive popasuri turistice clujene 
amintim complexul „Valea 
Drăganului", cabana „Vlădea- 
sa“, situată la altitudinea de 
1 430 metri, cabana „Muntele 
Filii", cele de la Someșul Rece 
și Cheile Turzii. Lor li se a- 
daugă binecunoscutul motel 
„Gilău", precum și cabanele din 
pădufea Făget și Leghia.

— în momentul de' față — ne 
spune tovarășa Letiția Triteanu, 
directorul O.J.T. Cluj — ne 
pregătim pentru organizarea re
velionului în toate cabanele. 
Vrem să oferim oaspeților noș
tri cele mai bune condiții de ca
zare și recreere reconfortantă.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

i i ° »

Cooperația meșteșugărească 
din județul Alba dispune de o 
rețea de magazine pentru des
facerea produselor de larg con
sum realizate in unitățile pro
prii. In perspectivă, Uniunea 
județeană a cooperativelor meș
teșugărești înscrie la loc de 
frunte, in preocupările sale, ex
tinderea acestei rețele de ma
gazine, diversificarea și moder
nizarea bunurilor de larg con
sum pe care le produce pentru 
fondul pieței. Se Vor înființa 
noi magazine de desfacere a 
produselor cooperației meșteșu
gărești, îndeosebi a celor de ar
tizanat, pentru servirea turiști
lor din zonele și traseele turis
tice ale județului. Cu puțin 
timp în urmă, îh comuna Șu- 
gag, situată pe Valea Sebeșului, 
s-a deschis un asemenea maga
zin. Unități de desfacere se vor 
înființa, în scurtă vreme, la Ro
șia Montană, Săsciori, Unirea 
și Alba Iulia. în același timp 
se are in vedere ca produsele 
pe care meșteșugarii le oferă 
spre vînzare să răspundă exi
gențelor cumpărătorilor. Numai 
în acest an s-au realizat peste 
200 de produse noi. în diferite 
ramuri : confecții, textile, în
călțăminte, prelucrarea metalu
lui și lemnului. La Ocna Mu
reș se va înființa un atelier 
de prelucrare artizanală a sti
clei. în anul viitor, producția 
bunurilor de larg consum reali
zată de cooperația meșteșugă
rească din județul Alba va creș
te de 3—4 ori comparativ cu a-
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Casa de cultură a sindicatelor din Slobozia

Multe cimpuri de activitate pe care 
. conștiința publică a deceniilor trecu

te le considera definitiv sau îndelung 
înscrise în zone de liniște și nemiș
care s-au aliniat în ultimii ani valu
lui de prefaceri care schimbă fața tu
turor domeniilor. Deși sînt, aparent, 
structuri mai rigide, bibliotecile au 
înregistrat și ele evoluții notabile, 
mai ales în direcția integrării cultu
rale și științifice, urmărind, cu mij
loacele pe care le oferă bibliotecono- 
mia și informarea documentară, o 
participare activă la opera multilate
rală de construcție materială și spi
rituală în care este antrenat întregul 
nostru popor. Tocmai recunoașterea 
și stimularea valențelor majore ale 
informării și cunoașterii aprofundate 
a ceea ce este nou, modern și nece
sar în fiecare ramură de activitate și' 
la nivelul fiecărei zone de speciali
zare obligă bibliotecile la un perma
nent efort de optimizare a circulației 
publicațiilor și informațiilor, la găsi
rea unor soluții economicoase de 
ganizare a relației dintre surse 
beneficiari.

Posibilitățile de perfecționare a
tivității biblioteconomice se contu
rează odată cu reexaminarea poten
țialului de informare și documentare 
a) ansamblului bibliotecilor, prin re
nunțarea la izolarea locală și depar
tamentală, prin urmărirea unei mai 
mari mobilități a colecțiilor de publi
cații. Din acest punct de Vedere, u- 
nele inconveniente existente in ac
tivitatea lor impun o serie de nece
sare raționalizări.

Pe măsura progresului științei, o- 
dată cu noile apariții editoriale, mii 
și zeci de mii de titluri mai vechi, 
mai ales din domeniul 
turii și al tehnicii, iși 
firesc forța de atracție, 
te extrem de rar, fie 
țări privind istoria domeniului 
puține, pentru raritatea ori valoarea 
lor de document. Cu toate acestea, 
in depozitele bibliotecilor institutelor

de învățămînt superior, ale rețelei a- 
cademice și de cercetare, ca și în de
pozitele bibliotecii publice principale 
din localitățile importante se adună 
mereu stocuri inactive de literatură 
din toate domeniile de activitate.

O sumară analiză a fondurilor biblio
tecilor arată că nu există suficiente 
diferențieri in înțelegerea funcției de 
conservare a acestor fonduri. Preo
cuparea de a aduna publicațiile care 
răspund unor necesități de informare 
ale unui moment nu este urmată in

îndelpngată din localitatea respecti
vă sau chiar în depozite zonale con
stituite in acest scop. S-ar reda ast
fel acestei instituții mobilitatea ne
cesară, introdueîndu-se în același 
timp diferențieri funcționale utile la 
nivelul rețelelor și sistemului națio
nal de biblioteci.

între activitățile biblioteconomice 
care concentrează un important vo
lum de muncă, descrierea și clasi
ficarea publicațiilor ocupă un Ioc 
deosebit. Nu întîmplător serviciile de

or
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științelor na- 
pierd în mod 
fiind solicita- 
pentru cerce- 

sau.

mod necesar de 0 analiză critică a 
colecțiilor perimate din punct de ve
dere informațional, în vederea redis
tribuirii sau concentrării acestora în 
unități speciale cu funcție de conser
vare îndelungată. La nivelul marilor 
centre urbane, unde funcționează in 
paralel unități care aparțin unor re
țele diferite, consecințele nedorite 
ale acestei funcții generalizate de 
conservare sînt ușor sesizabile: exis
tă din ce in ce mai puțin spațiu pen
tru avalanșa lucrărilor curente, pen
tru prelucrarea analitică a publica
țiilor, pentru organizarea studiului. 
Considerăm de aceea că analiza cri
tică a colecțiilor in toate categoriile 
de biblioteci și stabilirea unor limi
te de creștere în funcție de specificul 
și condițiile de activitate ale fiecărei 
uhitățl sînt o măsură care poate 
spori caracterul activ al bibliotecilor 
și operativiza circulația documente
lor. Publicațiile care nu mai răspund 
intereselor de informare actuale pot 
fi concentrate, intr-un anumit nu
măr de exemplare, în biblioteca 
principală, cu funcție de conservare

specialitate din bibliotecile naționale, 
universitare, academice, județene 
grupează cel mai mare număr de 
angajați. Aici, cele mai multe .. pu
blicații românești fiind achiziții co
mune, toate aceste echipe de specia
liști execută ACEEAȘI categorie de 
operațiuni asupra ACELORAȘI lu
crări, cheltuind energie pentru acti
vități adesea mecanice și de rutină, 
în timp ce în procesul de valorificare 
documentară a publicațiilor sînt an
trenate încă forțe insuficiente. Solu
țiile de redactare și difuzare centra
lizată a fișelor necesare bibliotecilor 
s-aU izbit de numeroase dificultăți 
administrative și de lipsa de operati
vitate pe care o generează primirea 
fișelor la intervale mari după achi
ziția publicațiilor.

Există și in această privință căi 
mai practice și, mai ales, mai econo
mice. O cooperare permanentă între 
marile biblioteci și edituri, concreti
zată în sprijinirea editurilor de către 
marile biblioteci din București și din 
țară, ar putea duce la generalizarea 
așa-numitei prelucrări „în fașă“ a

•

publicațiilor. Astfel, fiecare lucrare 
publicată va putea să conțină o des
criere model tipărită, format stan
dard, cu toate elementele de identi
ficare, așezate conform normelor in
ternaționale și cu toate clasificările 
necesare. Includerea fișei clasificate 
ca element permanent al cărții poate 
transforma activitatea de descriere și 
clasificare din biblioteci intr-o com
petență tehnică accesibilă unor cadre 
fără pregătire'superioară, va permite 
redistribuirea forțelor în alte sectoa
re ale activității biblioteconomice, a- 
sigurind in același timp o prelucrare 
unitară a publicațiilor românești.

Dezvoltarea cooperării și coordo
nării in activitatea bibliografică ți 
de informare oferă, de asemenea, po
sibilități multiple de raționalizare în 
bibliotecile de toate categoriile. Deși 
instrumentarul bibliografic și de in
formare pe care bibliotecile îl pun 
la dispoziția beneficiarilor este încă 
sărac, marile biblioteci acționează 
încă izolat, ceea ce duce adesea, pe 
de o parte, la eforturi paralele, pe 
de altă parte, la ignorarea unor di
recții majore de informare. Sînt 
create, după opinia noastră, toate con
dițiile pentru a depăși această stare 
de lucruri, asigurînd antrenarea tu
turor bibliotecilor la realizarea în 
cooperare, pe baza unui plan general, 
a instrumentelor de lucru atît de ne
cesare specialiștilor și publicului 
larg (cataloage colective, bibliografii 
de ramură, teme deschise, valorifica
rea moștenirii culturale etc.). >

Investigarea sistematică și' perma
nentă a tuturor surselor de raționa
lizare a Activității bibliotecilor va 
conduce fără îndoială la identificarea 
unor zone noi de perfecționare în 
activitatea acestor instituții, astăzi 
atît de implicate în efortul general 
de dezvoltare care mobilizează în
treaga noastră societate, îft lumina 
hotăririlor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

Ion STOICA



SCINTEIA — joi 5 decembrie 1974 PAGINA 5
ZMSSSSSB

FELICITĂRI ADRESATE 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la realegerea în funcția 

de secretar general al P. C. R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu oCazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidu
lui Comunist Român, vă adresez cu deosebită satisfacție cele mai căldu
roase felicitări tovărășești și sincere urări de noi succese în îndeplinirea 
sarcinii dumneavoastră de mare răspundere, pentru prosperitatea deplină 
a poporului român prieten, precum și pentru fericirea dumneavoastră 
personală.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima încrederea în dezvolta
rea continuă cu succes a relațiilor multilaterale dintre partidele, popoa
rele și țările noastre.

IOSIP BROZ TITO

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, în numele populației, al Frontu
lui Național de Eliberare din Vietnamul de Sud și al meu personal, adre
sez Excelenței Voastre cele mai calde felicitări.

Urez Excelenței Voastre să obțină numeroase succese în înalta dum
neavoastră misiune.

Fie ca solidaritatea și prietenia dintre populația din Vietnamul de 
Sud și poporul român să se consolideze și să se dezvolte.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului 

Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
Președintele Consiliului Consultativ 

al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 

de Sud

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Belgia, 

Biroul nostru Politic vă felicită pentru desfășurarea cu succes a celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, precum și pentru 
realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al unui partid 
frățesc, căruia noi îi dorim cele mai mari succese.

Pentru Biroul Politic al Partidului 
Comunist din Belgia 

LOUIS VAN GEYT
președinte

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

6, 7 și 8 decembrie. .în țară : Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie, mai frecvente in

nordul și estul țării. La munte va 
ninge. Vint slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între zero și 10 grade. Pe 
alocuri, dimineața și seara, ceață. în 
București : Cei; variabil, mai mult 
noros, favorabil ploii de scurtă du- 
rgtă. Vint slab pînă Ia, potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Dimineața și 
seara, ceață slabă.
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La întreprinderea de confecții Craiova

NOI MODELE ASIMILATE. 
ÎN PRODUCȚIE

CRAIOVA (Prin telefon, de la 
N. Băbălău). — Concomitent cu 
preocupările pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de plan 
ale acestui an, atenția colectivu
lui de muncă al întreprinderii 
de confecții Craiova — a doua 
unitate ca mărime de acest gen 
din țară — este îndreptată în 
direcția introducerii in fabrica
ția de serie a unor noi modele 
de confecții destinate pieței in
terne și externe. Astfel, de la în
ceputul anului și pînă acum, au 
fost asimilate în producție 667 
modele noi de costume și paltoa
ne bărbătești, rochii și pardesie 
pentru . fetnei, îmbrăcăminte 
pentru copii. Alte 1 000 de mo
dele noi au fost realizate în ca

drul compartimentului de crea- i 
ție al întreprinderii, pentru pro- 1 
ducția anului 1975. Demn de i 
consemnat este faptul că de la .' 
începutul acestui cincinal, în în- 
treprinderea de confecții Craio- 1
va au fost create peste 7100 >
modele noi de confecții. Noile l
modele au fost astfel concepute, 
incit să satisfacă într-o mai )
mare măsură gusturile cumpă- l
rătorilor și, în același timp, să 1
corespundă și unor condiții de l
eficientă economică sporită, i
Printre țările în care își exportă J
produsele unitatea craioveană 
se numără U.R.S.S., Italia, Li- ' i 
bia, Olanda, Irak, Canada și ’
altele. )

(Urmare din pag. I)

pentru dezvoltarea largă a contac
telor și relațiilor de solidaritate in. 
ternationalistă ale partidului, a ma
terializat pozițiile de principiu cu
prinse în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în ce
lelalte documente ale Congresului.

Desigur, acesta este numai un 
«ingur aspect — care își găsește 
deplină corespondență în însuși 
conținutul lucrărilor. Intr-adevăr, 
dacă ar fi să exprimăm în modul 
cel mai sintetic caracteristica prin
cipală a Congresului, din un
ghiul de vedere internațional, 
»-ar putea spune că acesta 
a fost Un Congres al unității, că lu
crările sale s-au desfășurat, de la 
un capăt la altul, sub frontispiciul 
ideii de unitate și coeziune. Efec
tiv, oricine s-a putut convinge de 
concordanța deplină dintre vorbă și 
faptă, oricine a putut vedea că pro- 
nunțîndu-se ferm, prin documentele 
adoptate, pentru cauza unității, 
Congresul P.C.R. a adus el însuși o 
contribuție la această cauză.

Avem în vedere, în primul rînd, 
fermitatea și claritatea cu care 
Congres.ul s-a pronunțat pentru în
tărirea unității tuturor țărilor so
cialiste și a întregii mișcări comu
niste mondiale — ca obiectiv cen
tral al activității internaționale 
a P.C.R. Avem aici în vedere orien
tarea partidului nostru, reafirmată 
puternic de la tribuna Congresului, 
de a acționa neabătut atît pentru 
dezvoltarea în continuare, mereu 
mai largă și mai profundă, a rela
țiilor de prietenie, colaborare și co
operare multilaterală ale României 
cu toate țările socialiste, cit și 
pentru consolidarea unității aces
tora, a statelor sistemului socialist 
mondial pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, res
pectului reciproc al independen
ței, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești — sin
gurele în măsură să asigure relații 
trainice, frățești, să înlesnească 
dezvoltarea politică și egalizarea

Delegația Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, condusă de Nguyen 
Van Tran, secretar al C.C. al partidu
lui, a vizitat în zilele de 3 și 4 de
cembrie județul Constanța. Delegația 
a fost primită de tovarășul Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., și a vizitat între
prinderea integrată de lină, portul, 
stațiunile din sudul litoralului, obi
ective social-culturale.

★
Academia Republicii Socialiste 

România, Academia de științe agri
cole și silvice și Uniunea scriitorilor 
au omagiat, miercuri, în cadrul unei 
sesiuni jubiliare, personalitatea și o- 
pera lui Constantin Sandu-Aldea, cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de Ia 
nașterea cunoscutului om de știință 
și cultură, întemeietorul geneticii și 
ameliorării plantelor agricole din țara 
noastră.

Cu această ocazie, personalitatea 
lui Constantin Sandu-Aldea a fost 
evocată de academicienii Grigore O- 
brejeanu, Nichifor Ceapoiu, criticul 
și istoricul literar Gheorghe Cardaș 
și prof. Irimie Staicu, membru co
respondent al Academiei.

*
La invitația Consiliului Național al 

Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România, zilele aces
tea ne-a vizitat țara o delegație a 
Crucii Roșii din R. S. Cehoslovacă, 
condusă de dr. Milan Sindelarj, mem
bru al Prezidiului Crucii Roșii ceho
slovace, vicepreședinte al Comitetu
lui ceh al Crucii Roșii.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au fost primiți de general
colonel Mihai Burcă, președintele 
Consiliului Național al Crucii Roșii 
române, și s-au întîlnit cu membri ai 
comisiilor de Cruce Roșie din între
prinderi și instituții din Capitală și 
din județul Arad.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre România și Austria este pre
zentată publicului bucureștean, în- 
cepînd de miercuri, o expoziție de 
grafică austriacă din secolul al 
XX-lea, deschisă in sala Dalles, sub 
egida Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Această adevărată antolo
gie a graficii austriece punctează mo
mentele deosebite ale evoluției ge
nului de-a lungul unei largi perioa
de.

La festivitatea inaugurală, pictorul 
Brăduț Covaliu, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, și prof. univ. Ma
ximilian Melcher, rector al Acade
miei de arte plastice din Viena, au 
relevat importanța acestei manifes
tări înscrise în contextul dezvoltării 
colaborării între cele două țări în do
meniul culturii și artei.

Erau, de asemenea, prezenți Wer
ner Sautter, ambasadorul Austriei la 
București, alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră și 
membri ai corpului diplomatic.

★
Orchestra simfonică „Beethoven- 

■ halte" din Bonn — oraș cu vechi tra
diții muzicale — a prezentat miercuri 
seara, la Ateneul'Român, primul con
cert în Capitală, după ce a mai a- 
părut, în cursul actualului său turneu, 
în fața publicului din Brașov. Sub 
bagheta lui Volker Wangenheim, 
formația și-a început programul cu 
o lucrare românească — Rapsodia ro
mână nr. 2 de George Enescu, inter- 
pretînd apoi poemul simfonic „Till 
Eulenspiegel" de Richard Strauss și 
Simfonia a IlI-a de Beethoven.

i . (Agerpres)

nivelurilor economice, progresul co
mun al tuturor, să ofere lumii 
exertiplul unor raporturi internațio
nale1 cu adevărat noi.
. Avem aci în vedere spiritul fră
țesc, căldura sentimentelor de soli
daritate tovărășească exprimate de 
partidul nostru față de toate parti
dele comuniste și muncitorești care 
conduc opera de edificare a orîn- 
duirii noi in țările socialiste, ca și 
față de toate celelalte partide co
muniste și muncitorești — senti
mente de prietenie și solidaritate 
reciproc împărtășite, spre satisfac
ția și bucuria noastră. In marea 
sală a Congresului, in cursul lucră
rilor, în activitățile adiacente Con
gresului, tot ce au spus, întreprins 
sau preconizat comuniștii români 
a corespuns intereselor unită
ții ; poziția principială consec
ventă a P.C.R., exprimată cu 
atîta claritate încă de Congre
sul al X-lea și devenită acum 
poziție programatică — de a 
nu participa în nici un fel la con
damnarea sau blamarea altor par
tide, de a nu întreprinde nimic in 
sensul adîncirii divergențelor, ci 
de a face totul pentru depășirea lor 
— a definit organic și s-a iradiat 
asupra tuturor aspectelor Congre
sului. Ambianța de caldă frăție to
vărășească, internaționalistă, ce a 
rezultat în consecință, a verificat 
încă o dată justețea acestei poziții. 
Neîndoielnic că acest spirit de uni
tate trebuie coroborat și s-a consoli
dat prin afirmarea puternică cu pri
lejul Congresului a principiilor de 
bază ale edificării unei unități noi, 
superioare a mișcării comuniste și 
muncitorești, — egalitatea și auto
nomia tuturor partidelor, dreptul 
fiecăruia de a-și stabili de sine 
stătător liniă politică, strategia și 
tactica, formele și metodele de ac
tivitate potrivit condițiilor istorice 
concrete, neamestecul în treburile 
interne, stima și respectul reciproc, 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

în același timp, se poate aprecia 
ca una din trăsăturile cele mal 
semnificative ale Congresului în

A apărut
REVISTA „LUMEA"

Nr. 50

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 4 DECEMBRIE 
1974

EXTRAGEREA I : 36 16 19 33 34 18.
EXTRAGEREA a Il-a : 5 39 25 

4 11.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 583 708 lei, din care 877 165 lei, re
port.

țelegerea largă a conceptului de 
colaborare, conlucrare și întărire a 
unității de acțiune cu toate forțele 
progresului social, cu toate detașa
mentele frontului antiimperialist. 
Partidul Comunist Român nu 
numai că se pronunță in principiu 
pentru o unitate largă cu toate for
țele progresiste, democratice ale 
lumii, dar și, așa cum a ilustrat 
încă o dată Congresul, acționează 
practic în această direcție.

Aceasta a dovedit-o încă o dată,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
. Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși, ■
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Pre

zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U,R.S.S. în 
numele întregului popor sovietic vă mulțumesc cordial dumneavoastră și 
prin dumneavoastră oamenilor muncii din Republica Socialistă România 
pentru caldele felicitări și bunele urări adresate cu ocazia celei de-a 
57-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri 
ale U.R.S.S. vor face și în viitor totul pentru ca relațiile de prietenie, 
alianță și colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele 
noastre să se dezvolte și să se adîncească pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, spre binele popoarelor 
Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România, în interesul întăririi 
unității țărilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, al cauzei socialismului și păcii.

Vă dorim dumneavoastră și întregului popor frate român noi și mari 
succese în construcția socialistă, în lupta pentru pace și securitate inter
națională,

L. BREJNEV
N. PODGORNÎI
A. KOSÎGHIN

ZIUA NAȚIONALĂ A THAILANDEI

Maiestății Sale BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele Thailandei

BANGKOK

Cu prilejul Zilei naționale a Thailandei, ziua de naștere a Maiestății 
Voastre, am plăcerea să vă adresez, în numele Consiliului de Stat, al 
poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări 
de sănătate și fericire Maiestății Voastre, de bunăstare și progres po
porului thailandez.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor con
tinua să se dezvolte în viitor, spre binele popoarelor român și thailandez, 
al păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Plecarea unor delegații 
participante la Congres

în cursul zilei de miercuri au con
tinuat să părăsească Capitala dele
gațiile și reprezentanții unor partide 
comuniste, socialiste și progresiste 
care au participat la lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român :

Delegația PARTIDULUI COMU
NIST JAPONEZ, condusă de Tomio 
Nishizawa, membru al Prezidiului 
Permanent al C.C, al partidului ; de
legația PARTIDULUI SOCIALIST 
DIN CHILE, condusă de Jaime Sua
rez Bastidas, membru al Comisiei 
Politice a Comitetului Central al 
partidului ; reprezentantul PARTI
DULUI COMUNIST DIN AFRICA 
DE SUD, E. Ishmael ; delegația 
PARTIDULUI UNITATII ȘI PRO
GRESULUI NAȚIONAL DIN BU
RUNDI, condusă de Makekwe Wil
son, membru al Comitetului Central 
al U.P.R.O.N.A. : delegația PARTI
DULUI COMUNIST PARAGUAYAN, 
condusă de Pedro Vașquez, membru 
în Comisia Politică ; delegația PAR

TIDULUI POPORULUI DIN PANA
MA, condusă de Luther Thomas, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al partidului ; delegația PAR
TIDULUI SOCIALIST DIN SRI 
LANKA, condusă de Bernard Soysa, 
secretar general al partidului.

La plecare, oaspeții au fost con
duși de Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. aT P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Dobra, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, Ște
fan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al revistei „Era socialis
tă", Gheorghe Dolgu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., rectorul A- 
cademiei de studii economice, Emil 
Nicolcioiu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului legislativ, Constantin Va- 
siliu. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Bangkok-ul, capitala Thailandei, 
este așezat în delta fluviului Me- 
nam, prin portul său trecînd cea 
mai mare parte din exporturile tă
rii — cositor, cauciuc natural, pie
tre prețioase, lemn de esență va
loroasă, produse agricole. în ulti
mii ani, eforturile autorităților thai- 
landeze s-au îndreptat spre moder
nizarea agriculturii, care deține o 
pondere de 90 la sută în economia 
națională, precum și spre dezvolta
rea industriei, reprezentată, îndeo
sebi, de exploatări miniere, obiec
tive energetice, întreprinderi de

prelucrare a produselor agricole șl 
lemnului.

între România și Thailanda se 
dezvoltă legături prietenești și de 
colaborare, la .care au contribuit 
stabilirea de relații diplomatice, in 
1973, și vizitele reciproce la diferite 
niveluri din ultimii ani, prilej cu 
care s-a afirmat dorința ambelor 
părți de a dezvolta cooperarea eco
nomică-și schimburile comerciale, 
in folosul țărilor și popoarelor 
noastre, al păcii și înțelegerii în 
lume.

Actualitatea box . Primii 10 ÎN CÎTEVA RÎNDURI
la fotbal

• Au fost stabilite orașele unde 
miercuri, 11 decembrie, se vor dispu
ta meciurile din cadoul ișfertutikm de t 
finală ale „CupeiRomânieitaiJată. 
programul complet al întilnirilor : 
București : F.C.M.
Tg. Mureș ; Buzău : Rapid București 
— Ceahlăul' Piatra Neamț; Pitești: 
Steaua — Steagul Roșu Brașov ; 
Timișoara: Universitatea Cluj-Napo- 
ca — Universitatea Craiova.

o Disputat ieri la Tel Aviv, meciul 
internațional de fotbal dintre selec
ționatele divizionare ale României și 
Israelului s-a terminat cu scorul de 
1—0 în favoarea fotbaliștilor români.- 
Unicul gol al partidei, a fost marcat 
de Sameș, în repriza secundă.

TENIS

pe anul 1974
Federația de box a stabilit clasa

mentul celor mai buni 10 pugiliști 
■' româ'hiî ăî'-afiului 1974.- ClaSăth'ăntttl1 
S se ȚirijiSntă'-astfel : 1. “Aleb-Năstâe 

(Steaua), vicecampion mondial la ca- 
B tegoriă mijlocie; 2. Simian "Cuțov 

(Dinâmoj; vicecampion’ mondial la 
categoria semiușoară ; 3. Constantin 
Gruiescu (Steaua), medalie de bronz 
la C. M. — categoria muscă ; 4. Ca- 
listrat Cuțov (Dinamo), campion bal
canic și național ; 5. Costic.ă Dafinoiu 
(Box Club Brăila), campion european 
de tineret la categoria semigrea ; 
6. Gheorghe Ciochină (Steaua), cam
pion național ; 7. Paul Dobrescu (Di
namo) ; 8. Ibrahim Faredin (Farul 
Constanța), campion balcanic șl na
țional ; 9. Gabriel Pometcu (Rapid), 
campion balcanic ; 10. Mircea Tone 
(Box Club Galați), campion național.

——— j
Componența grupelor și programul
„TURNEULUI CAMPIONILOR"
După cum s-a mai anunțat, la 10 

decembrie vor începe la Melbourne 
întrecerile unei noi ediții a „Turneu
lui campionilor" la tenis. La această 
ediție participă opt jucători : G. Vi
las (Argentina), B. Borg (Suedia), 
M. Orantes (Spania), I. Năstase (Ro
mânia), R. Ramirez (Mexic), O. Pa- 
run (Noua Zeelandă), J. Newcombe 
(Australia) și H. Solomon (S.U.A.). 
Cei opt participanți au fost împărțiți 
în două grupe, după cum urmează : 
Vilas, Newcombe. Borg și Onny Parun 
(Grupa A) ; Năstase, Orantes, Rami

rez și Solomon (Grupa B). Primii doi 
clasați din fiecare grupă (întîlnirile 
din grupă se joacă după sistemul 
turneu) se califică pentru semifina
lele competiției. în Urma stabilirii 
programului, jocurile se vor desfă
șura astfel : 10 decembrie : Vilas— 
Newcombe, Borg—Parun, Orantes— 
Solomon, Năstase—Ramirez ; 11 de
cembrie : Vilas—Parun, Borg—New
combe, Orantes—Năstase, Ramirez— 
Solomon ; 12 decembrie : Vilas-
Borg, Parun—Newcombe, Orantes— 
Ramirez, Năstase—Solomon.

CAMPIONATUL DE ȘAH
Aseară s-a desfășurat în Capitală 

ultima rundă a campionatului națio
nal masculin de șah, dar campionul 

: nu fia fost desemnat, deoarece parti
dele in care erau angajați fruntașii 
clasamentului (Buză—Mititelu și
Georgescu—Urzică) s-au întrerupt în 
poziții complicate. în partidele decise' 
au fost înregistrate cinci remize și 
doar două victorii (Ilijin a ciștigat la 
Macarie și Ghindă la Cherteș).

în clasament conduce Aurel Ur
zică (11,5 puncte), urmat de Gheor
ghe Mititelu — 11 puncte (ambii cu 
cite o partidă întreruptă), Partoș șl 
Vaisman — cite 10 puncte etc.

Partidele întrerupte vor fi conti
nuate astăzi, cu începere de la ora 9.

HANDBAL o Turneul internatio
nal, masculin de la Vilnius a fost 
ciștigat de reprezentativa U.R.S.S., 
care a învins în finală cu 20—18 
(9—8) selecționata Ungariei. în me
ciul pentru locul al treilea, selecțio
nata secundă a României a întrecut 
cu 28—20 (14—10) echipa R.S.S. Li
tuaniene. în partida pentru locurile
5— 6, Cehoslovacia — selecționata de 
tineret a U.R.S.S. 23—22 (13—9). o 
Echipa masculină Știința Bacău, care 
se află în turneu în R.D. Germană, 
a evoluat Ia Rostock în compania 
echipei locale Empor. Gazdele au re
purtat victoria cu scorul de 21—19 
(13-17).

TENIS. — La Calcutta s-au In- 
cheiat întrecerile campionatului indi
vidual de tenis al Indiei. Proba de 
simplu bărbați a fost cîștigată de 
Anand Amritraj, învingător cu 6—4,
6— 4, 8—6 în finala susținută cu fra
tele său Vijay. în finala probei de 
dublu, cuplul fraților Anand și Vijay 
Amritraj a întrecut cu 6—4, 6—3 pe

rechea Jaideep Mukerjea — Premjitt 
Lall.

FOTBAL. — într-un meci interna
tional amical disputat la Szolnok, se
lecționata Ungariei a învins cu 1—0 

, (1—0) reprezențatiya Elveției. JjnicuJ; 
gol al partidei a fost înscris în mi- 
nut.uJn,4Ț> dgiEazrițas. ,JU1« ■ >,

b pelwci b in.trioo . .! înnoit
BOX. — Campionul european ta 

categoria „grea", englezul Joe Bug- 
ner, a susținut la Londra un meci a- 
mical în compania argentineanuluf 
Alberto Lovell. Bugner a obtinut vic
toria prin abandon în repriza a 2-a. 
La meci a asistat și campionul mon
dial Cassius Clay, care a declarat că 
mai mult ca sigur viitorul său șalan- 
ger va fi Joe Frazier.

PE „MICUL ECRAN"
LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII
Sîmbătă, 7 decembrie, ora 14,00 — 

FOTBAL MAGAZIN : e Sportul 
studențesc — F.C.M. Reșița (divizia 
A). Transmisiune directă de la sta
dionul Republicii, o Ungaria — El
veția (amical). Selectiuni înregistra
te de la Szolnok. o R.D.G. — Belgia 
(campionatul european) — repriza a 
Il-a. Transmisiune directă de la 
Leipzig.

Duminică, 8 decembrie, ora 15,30 — 
MAGAZIN SPORTIV : o Finala 
„Cupei Cupelor" la polo pe apă : 
Ferencvaros Budapesta — Mladost 
Zagreb. Selectiuni înregistrate de la 
Budapesta. • „Tinerețea unei pa
siuni" — reportaj sportiv, o Din 
marile meciuri de box ale secolului : 
Jack Johnson — Tommy Burns (dis
putat în anul 1908). Jack Dempsey 
— King Levinsky (1932) și Kid Ga- 
vila'n — Gil Turner (1952),

re a puternicei dezvoltări a rela
țiilor de prietenie și solidaritate 
care au cunoscut în acești ani o ve
ritabilă creștere calitativă. O vie 
ilustrare in acest sens constituie 
mesajele transmise de partidele de 
guvernămînt și alte organizații po
litice din țările arabe ; fiind re
prezentate quasi-totalitatea acestor 
state, din Orientul Apropiat pină 
la țărmurile Atlanticului, ele au 
dat înalte aprecieri poziției și 
sprijinului primit din partea

național, cit și pe scară internațio
nală. în acest context se reliefează 
ca deosebit de semnificativă parti
ciparea atit de largă a partidelor 
socialiste și social-democrate repre
zentate la Congresul al XI-lea al 
P.C.R. Se poate considera că 
la marele deziderat al stimulării 
acestei colaborări — imperios re
clamată de marile probleme cu 
care sînt confruntate popoarele — 
Congresul comuniștilor români a 
adus un cert aport pozitiv.

Caoireai al KHea - 
poterHică maaifestare a spirt 

intarnatienallst d P.C.B.
după activitatea practică atît de 
intensă din acești ani, prezența la 
Congres a reprezentanților unui 
foarte mare număr de mișcări de 
eliberare. Nu există mesaj din par
tea acestor mișcări care să nu dea 
glas sentimentelor de gratitudine 
pentru relațiile de solidaritate și 
sprijin statornicite cu România so
cialistă.

La fel. de semnificativă este și 
larga participare Ia Congres a 
partidelor de guvernămînt din ță
rile care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare de pe toa
te continentele — din numeroase 
state ale Africii, ale Asiei, 
dintr-un mare număr de țări ale A- 
mericii Latine — expresie grăitoa-

Partidului Comunist și a Româ
niei socialiste în lupta împo
triva imperialismului și 
colonialismului, pentru dreptul po
poarelor de a fi stăpîne pe pro
priile destine șl resursele națio
nale, pentru afirmarea drepturilor 
legitime ale acestor popoare, in
clusiv drepturile poporului palesti- 
nean.

Congresul al XI-lea a prilejuit 
nu numai afirmarea teoretică, prin
cipială. dar și o puternică mate
rializare a concepției P.C.R. despre 
rolul hotărîtor al popoarelor și. in 
primul rînd, al acțiunii unite a cla
sei muncitoare, a importantei pe 
care o dobîndește în condițiile ac
tuale dezvoltarea colaborării dintre 
comuniști și socialiști, atît pe plan

neo-

*

Partidul nostru militează, așa 
cum este bine știut, pentru dezvol
tarea legăturilor cu cele mai diver
se forțe care se situează pe poziții 
democratice, progresiste, în vederea 
extinderii neîntrerupte a frontului 
de luptă pentru pace și progres — 
orientare concretizată și prin pre
zența la Congres a unui important 
număr de partide și organizații cu 
caracter liberal, radical, de alte ori
entări și tendințe, unele dintre a- 
ceste organizații fiind prezente pen
tru prima oară la ' congresul unui 
partid comunist. Desigur, această 
participare atit de largă trebuie 
înțeleasă, în același timp, ca re- 
flectînd profundele mutații din lu
mea contemporană, transformările 
adinei petrecute în gîndirea și ac

țiunea politică, creșterea interesu
lui față de experiențele și rezulta
tele țărilor socialiste, față de con
tactele cu partidele comuniste, a- 
firmarea tot mai puternică a cursu
lui spre colaborare și schimburi 
de vederi, pe deasupra deosebirilor 
ideologice.

Este indiscutabil că s-au creat, 
astfel, deschideri de o reală utili
tate pentru partidul nostru — și, 
desigur, nu numai pentru I’.C.R. — 
s-au acumulat experiențe și s-au 
conturat căj pe care, mergin- 
du-se cu perseverență și mani- 
festîndu-se spirit constructiv, se 
vor putea obține rezultate de sea
mă în lărgirea frontului tuturor 
forțelor care, într-un fel sau altul, 
se pronunță pentru transformări 
înnoitoare, pentru pace, libertate și 
progres. în acest sens se cuvine re
levat că un șir de delegații și-au 
exprimat satisfacția față de posi
bilitatea angajării u::or dialoguri 
noi, unor schimburi de vederi ine
dite șL contacte fructuoase.

Congresul a prilejuit o afirmare 
a spiritului de solidaritate interna
ționalistă a P.C.R. cu comuniștii, 
cu toți mililanții dcmocrați și pro
gresiști, care, în diferite țări ale 
lumii, înfruntă, cu bărbăție și cre
dință revoluționară, represiunile și 
prigoana antipopulară.

în sfirșit, se cuvine evocat și un 
alt aspect al relației dintre facto
rul intern și cel internațional, a- 
mintită la începutul acestui articol. 
Numeroase partide, organizații și 
m.șcări politico-sociale, fie. prin 
mesajele transmise, fie în cadrul 
contactelor și convorbirilor avute, 
au ținut să sublinieze însem
nătatea internațională a realiză
rilor obținute de poporul român 
sub conducerea P.C.R, — ca o con
tribuție internaționalistă concretă, 
materială, la întărirea forțelor 
mondiale ale păcii și socialismului, 
democrației și libertății, ca un e- 
xemplu însuflețitor, un sprijin și o 
sursă de îmbărbătare în lupta lor. 
Or, nu încape îndoială, că prin în
făptuirea unor asemenea obiective 
grandioase, cum sînt cele înscrise

in Programul partidului și în Di
rectivele adoptate de Congres, a- 
ceastă contribuție internaționalistă 
va spori și mai mult.

Dincolo de aspectul participării, 
dimensiunea internațională a Con
gresului al XI-lea al P.C.R. au 
conturat-o și ecoul larg, amplele 
relatări ale presei mondiale, 
ale marilor agenții de informa
ții, posturi de radio și televiziune, 
prin știrile și comentariile consa
crate acestui eveniment. „Un Con
gres al viitorului" ; „Dezbateri des
chise, constructive oglindind par
ticiparea maselor la conducerea 
treburilor țării" ; „Programul P.C.R. 
— o contribuție originală la tezau
rul mișcării comuniste internațio
nale" ; „România are o politică ex
ternă care suscită stimă și priete
nie" — asemenea citate sînt conclu
dente pentru interesul suscitat de 
lucrările forumului suprem al co
muniștilor români.

Prin toate, hotărîrile sale, Con
gresul al XI-lea a răspuns intere
selor poporului român, a dat glas 
voinței națiunii. Și este, fără îndo
ială, un izvor de reală satisfacție 
convingerea fermă, întemeiată pe 
fapte, că, odată cu îndeplinirea 
mandatului încredințat de poporul 
român, Congresul a răspuns întru 
totul intereselor fundamentale ale 
tuturor popoarelor lumii, s-a în
scris ca un moment de seamă în 
marea luptă a popoarelor pentru 
făurirea unei lumi noi, mai bune 
și mai drepte, pentru triumful so
cialismului și cauzei păcii, libertă
ții și progresului.

Este motivul fundamental care 
permite să se spună că prestigiul 
Partidului Comunist Român și au
toritatea României socialiste in lu
mea contemporană au crescut prin 
întreaga desfășurare a lucrări
lor Congresului. Iar întreaga orien
tare inteimă și internațională a 
doptată de Congres sub steagul pa
triotismului fierbinte'și al interna
ționalismului consecvent va duce 
mai departe acest proces, situînd 
la Ioc de cinste partidul, poporul și 
patria in concertul națiunilor.
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Sprijin deplin năzuințelor 
poporului coreean de reunificare 
pașnică și independentă a patriei 
Intervenția reprezentantului României în Comitetul politic 

al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 4 — Cores
pondentul nostru transmite : în șe
dința de miercuri dimineața a Co
mitetului Politic al Adunării Gene
rale a O.N.U., care dezbate „Proble
ma coreeană", a luat cuvîntul locții
torul șefului delegației României, 
ambasadorul Ion Datcu, reprezentant 
permanent al țării noastre la Națiu
nile Unite.

Subliniind că realizarea reunifică- 
rii. pașnice și independente a Coreei 
prezintă un interes vital nu numai 
pentru poporul coreean, în ansam
blul său, ci și pentru menținerea pă
cii și securității în Asia și în lume, 
vorbitorul a insistat asupra necesi
tății ca O.N.U. să abordeze și să so
luționeze problema retragerii trupe
lor străine staționate în Coreea de 
sud sub drapelul Națiunilor Unite, 
într-un spirit de înaltă responsabili
tate față de drepturile inalienabile 
ale națiunii coreene. în deplină con
cordantă cu scopurile și principiile 
Cartei O.N.U.

Poporul coreean a oferit întregii 
lumi dovezi grăitoare că este ferm 
decis să avanseze, prin inițierea u- 
nor măsuri politice practice, în di
recția înfăptuirii idealului suprem de 
reunificare națională și a stingerii u- 
nui focar de tensiune. Convingerea 
fermă a delegației române, a arătat 
vorbitorul, este că O.N.U. este che
mată, Ia rindul său, să acționeze, in 
virtutea datoriei politice și morale ce 
îi incumbă potrivit principiilor Car
tei, pentru facilitarea dezvoltării 
acestui proces.

Ambasadorul român a dat apoi o 
înaltă apreciere Declarației comune 
a Nordului și Sudului Coreei, care 
consacră principiile independenței, 
reunificării pașnice șl unității națio
nale. precum și programului în cinci 
puncte prezentat de guvernul R.P.D. 
Coreene, la 23 iunie 1973, arătînd că 
aceste importante initiative politice 
își păstrează intactă actualitatea lor, 
corespund pe deplin intereselor po
porului coreean, cauzei păcii în 
această zonă a lumii.

Arătînd că prezența de trupe străi

ne pe teritoriul altor state, împotri
va voinței popoarelor respective, nu 
este un factor de pace și înțelegere, 
ci de tensiune și de înveninare a cli
matului internațional, ambasadorul 
român a evidențiat justețea preve
derilor proiectului de rezoluție al ce
lor 38 de state nealiniate și socialis
te, între care și România, vizind re
tragerea tuturor trupelor străine din 
Coreea de sud. Analizînd apoi pre
vederile proiectului de rezoluție oc
cidental. el a arătat că, în esență, 
proiectul propune Adunării Generale 
să ratifice menținerea trupelor străi
ne în această parte a Coreei, ceea ce 
este total inacceptabil pentru dele
gația română.

Reprezentantul țării noastre a che
mat la adoptarea proiectului de re
zoluție al celor 38 de state nealiniate 
și socialiste, relevînd că. astfel pro- 
cedînd. Națiunile Unite ar acționa în 
conformitate cu mutațiile profunde 
care au loc astăzi în lume și cu 
drepturile legitime și interesele fun
damentale ale poporului coreean. în 
același timp, organizația ar face un 
act de justiție și dreptate poporului 
coreean, aducînd o contribuție pozi
tivă la procesul de făurire a unui 
stat coreean unitar, pașnic și demo
cratic.

ORIENTUL APROPIAT
KUWEIT 4 (Agerpres). — în co

municatul publicat la încheierea vizi
tei in Kuweit a primului ministru a! 
R.A. Egipt, Abdel Aziz Hegazi, se 
arată că intre guvernele celor două 
țări a fost încheiat un acord privind 
realizarea în cooperare a unui nu
măr de proiecte economice cu o va
loare totală de 1,3 miliarde dolari. 
Cele două țări vor lansa împreună o 
serie de proiecte în domeniile con
strucției de locuințe, exploatării, re
surselor maritime, transporturilor 
maritime și altele.

Vizita lui L Brejnev 
în Franța

PARIS 4 (Agerpres). — Miercuri 
a sosit la Paris Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația președintelui Va
lery. Giscard d’Estaing, va face o vi
zită de lucru în Franța. Leonid Brej
nev este însoțit de ministrul de ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și 
de alte persoane oficiale.

Prima reuniune latino-americana 
asupra stiinjei, tehnologiei si dezvoltării

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico, dele
gați din peste 20 de state latino-ame- 
ricane și caraibiene s-au reunit pen
tru a lua in discuție probleme eco
nomice de cea mai stringentă actua
litate pentru această regiune a lumii. 
Convocată Ia inițiativa Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru America La
tină (C.E.P.A.L.), prima conferință 
latino-americană asupra științei, teh
nologiei și dezvoltării are în vedere 
punerea în aplicare a unui plan de 
acțiune la nivel regional pentru dez
voltare, dezbaterea diferitelor aspecte 
legate de raportul inechitabil exis
tent între prețurile primite de țările

din această zonă pentru materiile 
prime exportate și cele plătite de ele 
pentru achiziționarea de tehnologii 
avansate în diverse ramuri de pro
ducție.

în cadrul conferinței de la 
Ciudad de Mexico, participanții 
urmează să dezbată o serie de 
studii prezentate de C.E.P.A.L. ca 
bază pentru examinarea unui „plan 
de acțiune regională pentru aplicarea 
științei și tehnologiei în dezvoltarea 
economică", precum și problema 
creării unui mecanism consultativ in- 
terguvernamental, menit să asigure 
realizarea rezoluțiilor ce vor fi a- 
doptate.

CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANĂ
PROPUNERI DE COMPLETARE A DESTINDERII POLITICE 

CU MĂSURI EFECTIVE DE DEZANGAJARE MILITARĂ 
Șl DEZARMARE

GENEVA 4 (Agerpres). — Subco
misia pentru aspectele militare ale 
securității a înregistrat, alături de 
celelalte organe ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa, 
progrese simțitoare în finalizarea 
proiectului de document menit să 
asigure completarea destinderii po
litice cu măsuri efective de dezanga
jare militară și dezarmare în 
Europa. '

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor cu privire Ia structura docu
mentului și conținutului prevederi
lor respective, reprezentantul român 
a evidențiat acordul ce s-a conturat 
încă în perioada inițială a dezbateri
lor ca problemele militare să facă 
obiectul unui document care, pe lin
gă prea'mbulul menit să traseze 
obiectivele generale, să cuprindă și 
trei părți dispozitive cu privire la : 
măsuri de creștere a încrederii, con
siderente de care trebuie să se țină 
seama în negocieri asupra proble
melor militare în Europa și perspec
tiva acestor negocieri.

în același sens s-au pronunțat și 
alte delegații, trecindu-se la finali
zarea textelor respective. Astfel, s-a 
înscris obiectivul general de promo
vare a unor relații mai bune între 
statele participante și de asigurare a

condițiilor în care popoarele lor să 
poată trăi în pace, la adăpost de 
orice amenințare sau atingere a secu
rității lor. Textul subliniază, tot
odată, că eforturile îndreptate spre 
slăbirea încordării și promovarea de
zarmării completează destinderea po
litică și sînt elemente esențiale în 
procesul în care toate statele parti
cipante au un interes vital. De ase
menea, delegația română, precum și 
multe alte delegații s-au pronunțat 
pentru prevederea necesității de eli
minare a cauzelor de tensiune care 
pot să existe între statele participan
te, ceea ce ar contribui la întărirea 
păcii și securității în lume.

Negocierile asidue care au carac
terizat această perioadă au condus, 
de asemenea, la apropierea poziți
ilor în ceea ce privește definirea mă
surilor concrete de creștere a încre
derii și întărire a stabilității, pre
cum și în definitivarea normelor de 
conduită în eforturile îndreptate spre 
reducerea înarmărilor și realizarea 
dezarmării. Delegația română a pre
zentat propuneri de natură să asi
gure un conținut bogat documentu
lui militar, precum și progrese mai 
rapide la lucrări, astfel ca textul să, 
fie finalizat cît mai curind.

DE PRETUTINDENI

CONVORBIRI 

INTERCIPRIOTE
NICOSIA 4 (Agerpres). — Pre

ședintele interimar al Ciprului, Glaf- 
kos Clerides, lider al comunității 
greco-cipriote, a avut, miercuri, o 
întrevedere cu liderul comunității 
turcești din insulă, Rauf Denktaș, 
ultima înainte de revenirea la Nico
sia a arhiepiscopului Makarios. In
terlocutorii au abordat din nou pro
bleme cu caracter umanitar, între 
care soarta celor 3 000 de persoane 
dispărute în timpul ostilităților din 
vara trecută.

Discriminările comerciale accentuează 
criza economică mondială

AUDIERI ÎN CONGRESUE S.U.A.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Susținînd, în cadrul unor audieri or
ganizate în Congres, proiectul de le
ge privind reforma comercială, se
cretarul de stat american, H. Kissin
ger, a subliniat că adoptarea sa con
stituie o „problemă prioritară" absolut 
necesară pentru evitarea „unei con
fruntări ce ar putea avea grave re
percusiuni pe plan internațional. 
Principalele națiuni comerciale — a 
spus Kissinger — ezită, în prezent, 
între liberalizarea comerțului și a-

doptarea de acțiuni restrictive uni
laterale. Dacă ele vor înclina spre 
cel de-al doilea curs, dificultățile e- 
conomice globale se vor accentua, iar 
Statele Unite vor fi direct lovite de 
criza economică internațională".

Kissinger a arătat că printre obiec
tivele fundamentale ale proiectului 
de lege figurează extinderea relații
lor economice ale S.U.A. și descura
jarea tendințelor de încheiere a unor 
aranjamente discriminatorii între 
grupuri de țări.

ANGLIA: MĂSURI DE REDUCERE A RAZELOR 
MILITARE DIN STRĂINĂTATE

LONDRA 4 (Agerpres). — Roy Ma
son, ministrul britanic al apărării, a 
anunțat în Camera Comunelor hotă- 
rîrea Marii Britanii de a-și retrage 
imediat sau treptat ultimele baze mi
litare de pe teritoriile străine, ea ur- 
mînd să-și păstreze, în continuare, 
doar obligațiile față de N.A.T.O. A- 
ceastă măsură a fost luată de guver
nul englez ca urmare a crizei econo
mice cu care este confruntată în pre
zent Marea Britan^,w%i,JU>,a!., „

Ministrul apărării a precizat că în 
cursul viitorilor zece ani cheltuielile 
militare vor fi reduse progresiv, ur- 
mind să atingă 4,5. la sută din pro

dusul național brut, în comparație cu 
5,5 la sută în prezent. Aceste redu
ceri vor permite Marii Britanii să 
realizeze în deceniul următor econo
mii de ordinul a 4,7 miliarde lire 
sterline. între altele. Anglia va. re
nunța efectiv la orice prezență mili
tară la est .de Canalul Suez. Totoda
tă. vor începe negocieri cu Africa de 
Sud pentru a se pune capăt acordu
lui 'potrivit căreia Marea Britanie fo
losește în prezent baza navală de Ia 
SimbliistbWn. Vor fi reduse, de ase
menea, efectivele aflate în cele două 
baze britanice din Cipru și vor fi re
trase forțele militare din Malta, pînă 
în anul 1979.

CURSA ÎNARMĂRILOR

„O povară de proporții tragice64
NEW YORK. După cum s-a anun

țat, .potrivit datelor furnizate de 
Națiunile Unite cheltuielile mondia
le in scopuri militare sînt de apro
ximativ 270 miliarde dolari anual.

într-un raport elaborat de un or
ganism neguvernamental american, 
cu sediul la New York, aceste chel
tuieli sînt calificate „o povară de 
proporții tragice asupra umanității", 
într-un moment în care sute de mi
lioane de oameni duc lipsa alimen
telor și a altor bunuri de primă 
necesitate. Documentul constată că

„nici spiritul destinderii, nici înrău
tățirea conjuncturii economice nu 
au avut ca efect o reducere a cursei 
înarmărilor în 1973. Aproximativ 
40—50 miliarde dolari din totalul 
cheltuielilor militare sînt alocate 
arsenalelor nucleare care, dacă ar 
fi utilizate, ar duce la distrugerea 
totală a globului. Numai o fracțiu
ne din aceste uriașe fonduri — și 
anume 17 miliarde dolari — ar pu
tea duce Ia soluționarea definitivă 
a unor probleme ca foametea, anal
fabetismul, asistența medicală".

agențiile de presă
în capitala Uniunii So

vietico 6”a Încheiat cea de-a 
treia conferință a Uniunii asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea, la lucrările căreia 
au luat parte peste 1 000 de delegați 
din toate regiunile U.R.S.S. și invitați 
ai asociațiilor și ligilor de prietenie 
cu Uniunea Sovietică din. numeroase 
țări. La conferință a participat și o 
delegație a Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Constantin 
Mîndreanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Cu prilejul vizi
tei la Moscova, membrii delegației 
A.R.L.U.S.. au avut, la Uzina de rul
menți, o întîlnire cu conducerea cen
trală a A.P.S.R.

La încheierea vizitei în 
Franța a delegației Parti
dului celor ce Muncesc 
din Vietnam, condusă de Le 
Duc Tho, membru al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Central, 
un comunicat comun relevă că Par
tidul Comunist Francez și Partidul 
celor ce Muncesc din Vietnam re
afirmă necesitatea respectării stric
te a Acordului de la Paris cu privire 
la Vietnam. Cele două partide cer 
eliberarea neîntîrziată a deținuțilof 
politici din Vietnamul de sud.

Parlamentul elvețian l a
ales, miercuri, pe Pierre Graber în

funcția de președinte al Confedera
ției Elvețiene pe anul 1975, iar pa 
Rudolf Gnăgi — în funcția de vi
cepreședinte. Conform prevederilor 
Constituției elvețiene, șeful statului 
este ales pe o perioadă de un an din 
rindul membrilor Consiliului Federal 
(guvernul). Pierre Graber își păs
trează. în același timp, portofoliul a- 
facerilor externe, iar Rudolf Gnăgi, 
parcel ah apărării.i;

Un plan economic de ur
gență a fost Prezentat de guvernul 
danez în parlament pentru comba
terea inflației și șomajului. Primul 
ministru, Poul Hartling, a declarat că 
„situația economică a Danemarcei 
este deosebit de gravă. Inflația a- 
tinge o rată anuală de 15 la sută, 
iar șomajul a cuprins 150 000 de oa
meni — reprezentind 10 la sută din 
totalul populației active, fiind cel 
mai mare din ultimii 20 de ani".

în funcția de președin
te al P.L.D. din Japonia “ 
fost desemnat miercuri Takeo Miki, 
în cursul reuniunii membrilor libe- 
ral-democrați ai celor două camere 
ale Dietei, convocată în acest scop. 
El urmează să fie desemnat, la des
chiderea sesiunii extraordinare a 
Dietei, la 9 decembrie, in funcția de 
prim-ministru al Japoniei. Datorită 
faptului că P.L.D. deține majorita
tea în ambele camere ale Dieței, 
președintele acestui partid este nu-

SESIUNEA COMITETULUI PERMANENT

AL CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ

Lichidarea decalajelor impune

democratizarea relațiilor internaționale

VIENA 4. (Corespondentul nostru 
transmite) : La Palatul Hofburg s-a 
deschis sesiunea a cincea a Comite
tului permanent al Consiliului pentru 
dezvoltare industrială, însărcinat de 
Adunarea Generală a O.N.U. cu pre
gătirea celei de-a doua conferințe 
generale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
de la Lima, din martie 1975.

în cadrul dezbaterilor, ambasadorul 
Dumitru Aninoiu, reprezentantul per-

transmit:
mit automat în funcția de șef al gu
vernului.

Vizita de prietenie în 
R. P. Chineză a delegației econo
mice și financiare a Frontului Unit 
Național al Cambodglei și Guvernu
lui Regal de Uniune Națională, con
dusă de.Jeng Șary, consilier special 
pe lingă 1 biroul vicepremierului 
G.R.U.N.C., Khieu Samphan. — s-a 
încheiat miercuri.

Conferința Generală a 
Oamenilor Muncii din Peru, 
una dintre cele mai importante cen
trale sindicale din țară, a dat publi
cității o declarație în care condamnă 
recentul atentat săvîrșit împotriva 
primului ministru, Edgardo Mercado 
Jarrin, și a altor trei generali ai ar
matei peruane. Această acțiune — se 
subliniază în document — este opera 
forțelor contrarevoluționare, dar clasa 
muncitoare peruană este hotărîtă să 
dejoace orice tentativă de a crea un 
climat de tensiune in țară.

Primul om cu două inimi, 
Ivan Taylor, in virstă de 58 de ani, 
i-a telefonat, marți seara, soției sale 
spunîndu-i : „Mă simt minunat". El 
poate deja să umble prin salonul său 
de la spitalul Groote Schuur, unde 
doctorul Christian Barnard i-a gre
fat. la 25 noiembrie, o a doua inimă, 
pe lingă cea proprie.

manent al tării noastre la O.N.U.D.I., 
a exprimat speranța că, prin efortul 
tuturor, a doua conferință O.N.U.D.I. 
va marca un moment important al e- 
forturilor comunității internaționale 
în vederea soluționării problemei 
cruciale cu care este confruntată in 
prezent omenirea, decalajul accen
tuat între țările dezvoltate și cele- in 
curs de dezvoltare.

Menționînd că rămînerea în urmă 
a unor țări se datorează, în primul 
rînd, relațiilor inechitabile practicate 
în trecut, șeful delegației române a 
arătat că lichidarea decalajelor exis
tente impune o nouă politică în ra
porturile dintre state, democratizarea 
relațiilor internaționale în conformi
tate cu transformările petrecute în 
lume, adică instaurarea unei noi or
dini economice șl politice în lume.

în această ordine de idei, vor
bitorul a prezentat punctul de 
vedere al țării noastre privind mă
surile care pot duce la lichidarea de
calajului dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, așa cum 
este el formulat de secretarul gene
ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In Raportul prezentat la 
Congresul al XI-lea al partidului.

EVOLUȚIA NAVEI 
„SOIUZ-16“

MOSCOVA 4 (Agerpres). — în cea 
de-a treia zi de zbor a navei cosmice 
sovietice „Soiuz-16“, echipajul, for
mat din Anatoli Filipcenko și Nikolai 
Rukavișnikov, și-a continuat înde
plinirea programului de cercetări și 
experiențe. Cei doi cosmonauți au 
urmărit, conform programului de cer
cetări medico-biologice. evoluția bac
teriilor în zonele cu iradiații.

La 3 decembrie, în timpul celei 
de-a 17-a și a 18-a rotații în 
jurul Pămîntului, cosmonauții au 
efectuat o corectare a traiectoriei 
navei spațiale. După cum informează 
agenția T.A.S.S., în urma acestei co
rectări, „Soiuz-16“ s-a înscris pe o 
orbită circulară, cu o altitudine de 
225 de kilometri, asemănătoare celei 
pe care urmează să evolueze nava 
„Soiuz" în timpul viitorului zbor in 
comun cu cabina spațială americană 
„Apollo".

Potrivit datelor furnizate de echi
paj și informațiilor primite prin 
sistemele telemetrice, starea sănătă
ții cosmonauților este bună.

ROMA t brazilia- 
— de opo- 
reinnoirea

LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

72 milioane de salariați in grevă
Italia a cunoscut 

miercuri o nouă și pu
ternică zi de luptă a 
oamenilor muncii. Pes
te 12 milioane de lu
crători din industrie, 
comerț, din adminis
trația publică și din 
sectorul agricol au 
luat parte la o grevă 
generală de 8 ore — 
cea mai mare acțiune 
de protest organizată 
în mod unitar 
cursul acestui 
federația 
centrale 
C.G.I.L. 
U.I.L.

în tot cursul zilei, 
la locurile de muncă, 
din întreprinderi, in
stituții, exploatări 
gricole. au avut loc 
sute și mii de mitin
guri, demonstrații și 
adunări de protest, la 
care au luat parte 
majoritatea oamenilor 
muncii aflați în gre-

în 
an de 

celor trei 
sindicale : 
C.I.S.L. -

a-

vă. Principalele ac
țiuni protestatare s-au 
desfășurat la Torino, 
Bologna și Napoli, 
unde s-au reunit re
prezentanți ai munci
torilor din 
giunile țării, 
drul 
luat 
celor 
trale

re-toate 
în ca- 

mitingurilor 
cuvîntul 
trei 
sindicale.

Noua 
luptă 
muncii 
încununează alte trei 
săptămîni de greve 
parțiale, organizate in 
aproape toate sec
toarele de activitate, 
este deosebit de sem
nificativă. „Guvernul 
și organizațiile patro
nale — scrie ziarul 
„Avânți" — ar trebui 
să reflecteze profund 
asupra acestui val de 
proteste, deoarece el 
exprimă profunda ne-

RIO DE JANEIRO:

au 
liderii 

mari cen-

deacțiune 
a oamenilor 
italieni, care

mulțumire a maselor 
populare față de în
răutățirea continuă a 
situației economice și 

■ sociale a țării". Dacă 
obiectivul imediat al 
revendicărilor este a- 
părarea locurilor de 
muncă și a veniturilor 
celor tot / mai grav a- 
fectați de inflație, de 
creșterea continuă a 
preturilor — cele trei 
centrale sindicale se 
pronunță totodată pen
tru o nouă politică a- 
gricolă. pentru trans
punerea în fapt a pro
iectelor de dezvoltare 
în Mezzogiorno și, în 
general, pentru o nouă 
politică economică, de 
natură să ducă la de
pășirea actualelor fe
nomene de recesiune 
și să exprime intere
sele vitale ale mase
lor populare.

Radu BOGDAN

După scrutinul parlamentar
Potrivit opiniei ma

jorității observatorilor 
scenei politice brazi
liene, principalul re
zultat al alegerilor 
parlamentare desfășu
rate recent constă in
tr-un puternic reviri
ment al interesului 
pentru activitatea po
litică. Această apre-

ciere a fost confirmată 
prin participarea, mult 
mai numeroasă decit 
de obicei, la scrutinul 
din 15 noiembrie (ab
sentele la vot. sub 
20 la sută, au reprezen
tat unul dintre cele 
mai scăzute procente 
din întreaga istorie e- 
lectorală a tării), cit șt

prin procentajul redus 
de voturi in alb sau 
nule, in raport cu ale
gerile anterioare.

Obiectivul scrutinu
lui, in cadrul căruia 
s-au confruntat cele 
două partide : Alianța 
renovatoare națională 
(ARENA) •*- de guver
nământ — și Mișcarea

democratică 
nă (M.D.B.) 
zitie, era 
unei treimi din Senat 
(22 de locuri), a între
gii Camere a deputa- 
ților federali (364 de 
mandate) și a adună
rilor legislative ale 
statelor (787 de man
date). Rezultatele ara
tă că Mișcarea demo
cratică braziliană și-a 
atins țelul propus de 
a-și spori numărul re
prezentanților in cele 
trei niveluri legislati
ve. Pentru candidații 
M.D.B. in Senat, de 
pildă, au votat peste 
12 milioane de alegă
tori, mai mult de o 
treime din corpul elec
toral, acestei grupări 
revenindu-i cea mai 
mare parte a mandate
lor in joc. In ce pri
vește Camera deputa- 
ților federali. M.D.B. 
a reușit să-aleagă pes
te 160 de deptitați, 
ceea ce ii intărește 
mult pozițiile de pină 
acum.

Aceste rezultate nu 
schimbă substanțial re
prezentarea celor două 
partide in forurile le
gislative ale țării, 
ARENA răminînd larg 
majoritară in Senat și 
Camera deputaților, cît 
și in cele mai multe 
dintre adunările legis
lative ale statelor ; tot
odată, prin caracterul 
strict parlamentar al 
scrutinului, rezultatele 
nu afectează mecanis
mele puterii executive.

Importanța alegeri
lor rezidă insă in ac
tivizarea politică largă 
și puternica afluență 
la vot — tendințe noi 
in peisajul politic. Ma
joritatea comentatori
lor politici de aici sint

de acord in ă aprecia 
că această situație a 
fost favorizată de mă
surile luate de guver
nul președintelui 
nesto Geisel — 
pectiv, faptul de 
asigurat un climat 
mal desfășurării cam
paniei electorale, de a 
fi fost puse gratuit la 
dispoziția ambelor par
tide mijloacele de co
municare in masă (in 
special televiziunea). 
In acest cadru, dezba
terile electorale s-au

Er- 
res- 
a fi 
nor-

axat exclusiv asupra 
problematicii interne 
— reorientările in stra
tegia dezvoltării eco
nomice, măsuri pentru 
o mai bună redistribui
re a venitului național 
și pentru controlarea 
creșterii prețurilor, as
pectele legate de spo
rirea ponderii indus
triei naționale In eco
nomia țării, expansiu
nea exporturilor etc.

M.D.B. a reușit, prin 
programul său, să fie

un mai bun interpret 
al cerințelor populare 
în aceste probleme, 
afirmă observatorii, 
explicând succesul pe 
care l-a înregistrat. Pe 
un plari general se 
consideră, in lumina 
acestor considerente, 
că procesele legislative 
in vederea abordării 
problematicii amintite 
vor înregistra un plus 
de eficientă.

Valentin 
PAUNESCU

WASHINGTON

„Reciclarea" deșeurilor-la nivel 
de preocupări guvernamentale
Criza de energie, pe

nuria de materii pri
me și presiunile con
certate pe care aces
tea le exercită asupra 
economiei S.U.A. au 
tăcut să apară și mai 
necesară o abordare 
la scară națională a 
problemei reintroduce
rii în circuitul pro
ductiv a diferitelor 
produse ieșite din uz. 
Preocupările tot mai 
pronunțate în această 
direcție marchează — 
potrivit opiniilor mul
tor economiști a- 
mericani — începutul 
sfirșitului așa-zisului 
„consumerism", politi
că irațională promova
tă de cercurile de afa
ceri prin lozinca „cum
pără orice, numai cum
pără". sau „folosește o 
dată și apoi aruncă" 
— care a contribuit.

nu în mică măsură, la 
împingerea economiei 
țării în actuala situa
ție dificilă.

Ca urmare a frene
ziei consumului de 
dragul consumului, in 
locurile de depozitare 
a resturilor menajere 
se acumulau anual 80 
miliarde de cutii me
talice de conserve, 38 
miliarde sticle de di
verse dimensiuni, 40 
milioane tone de hîr- 
tie și carton, 180 mi
lioane anvelope uzate, 
21 milioane autoturis
me scoase din circu
lație etc. Desigur, în 
goana după profituri 
cit mai ridicate, trus
turile și monopolurile 
au continuat să încu
rajeze printr-o campa
nie publicitară de vas
te proporții consumul 
fără nici un rost, epui-

zînd materii prime 
prețioase și ignorînd 
total posibilitățile „re
ciclării" produselor u- 
zate, operațiuni ce ar 
fi necesitat investiții 
serioase. Acum această 
politică nesăbuită își 
arată roadele nefaste, 
determinind ample 
reorientări în preocu
pările cercurilor ofi
ciale.

„Reciclați materiale
le uzate și organizați 
comitete locale de ce
tățeni pentru colecta
rea cutiilor de metal, 
sticlelor și hîrtiei" — 
îndemna președintele 
Ford într-un recent 
discurs. Această pro
punere a coincis cu 
preocupările așa-nu- 
mitei „mișcări a con- 
servaționiștilor" — 
nume sub care sint 
cunoscuți cei ce se

pronunță pentru apă
rarea naturii în fața 
pericolului pe care îl 
prezintă aglomerarea 
unor cantități excesive 
de deșeuri, de cele 
mai multe ori cu un 
grad înalt de toxicita
te. Anul trecut, de pil
dă — „conservaționiș- 
tii" au colectat circa 4 
miliarde 
metal, 1 
sticle și 
sută din 
pentru 
ambalaje. Generaliza
rea unei astfel de miș
cări pe scară națională 
ar avea, se apreciază 
acum, o serie de a- 
vantaje, între care 
prelungirea „vieții" 
rezervelor naturale și 
micșorarea gradului de 
poluare a mediului în
conjurător.

Ca o reflectare a a- 
cestel preocupări, in 
prezent, în S.U.A., sînt 
în fază de experimen
tare sau chiar func
ționare peste 50 de 
sisteme de reciclare a 
produselor și materia
lelor scoase din uz. 
Uzina „Hydrasposal — 
Fibreclaim" din Fran
klin (statul Ohio) 
funcționează pe baza 
resturilor menajere a- 
dunate de mașinile 
salubrității. Răsturnate/ 
intr-un malaxor imens, 
acestea sînt amesteca
te cu apă și chimica
le ; printr-un sistem 
de centrifuge, elemen
tele metalice sînt apoi 
separate de cele con- 
ținînd celuloză, după 
care sint depozitate 
pentru a fi expediate, 
în stare pură, spre fa
brici pentru reutilizare 
ca materii prime. Bi-

de cutii de 
miliard de 
peste 20 ' la 

hirtia folosită 
publicații și

roul federal al minelor 
și compania de cerce
tări și dezvoltare din 
La Verne, California, 
au pus la punct un 
procedeu de reciclare 
a resturilor de hîrtie, 
lemn, cauciuc, mate
riale plastice intr-un 
„țiței artificial", care 
costă numai 2,50 dolari 
barilul, față de 10—11 
dolari barilul de țiței 
natural. Paralel, în 
zonele industriale de 
vest și de nord ale ță
rii. care au început să 
resimtă mai puternic 
penuria 
prime, s-au 
cupțoare electrice care 
funcționează exclusiv 
cu metale provenite 
din părțile componen
te ale autoturismelor 
din cimitirele de ma
șini. în unele state de 
pe coasta de est se 
află într-o fază destul 
de avansată proiecte 
pentru construirea u- 
nor fabrici de compac- 
tizare a gunoiului și 
folosirea calupurilor 
rezultate la construcția 
de drumuri șl ca fun
dații pentru unitățile 
industriale.

„Reciclarea" se află 
însă abia la începutul 
drumului. Campania 
de mobilizare a forțe
lor 
care a 
tinde la 
definitivă 
atît de 
a „consumerismului", 
pentru a se ajunge, în 
cel mult un deceniu, 
la reciclarea a cel pu
țin 50 la sută din ma
teriile prime încorpo
rate în produsele cu o 
uzură fizică rapidă.

de materii 
construit

opiniei publice, 
pornit acum, 

îngroparea 
a politicii 
dăunătoare
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• URANIU DIN MARE. 
Oamenii de știință japonezi au 
pus la punct un nou procedeu 
pentru obținerea de uraniu 
din... mare. Cu ajutorul unor 
filtre speciale de absorbție sint 
extrași din apă diferiți oxizi de 
metal, printre care și oxizi de 
uraniu. Metoda este însă, deo
camdată, extrem de costisitoare. 
Pentru obținerea unui singur 
gram. de uraniu sînt necesare 
Jiltre succesive de mangan a 
căror greutate atinge 1 000 kg. 
După părerea savanților japo
nezi, această metodă poate fi 
insă perfecționată, deschizînd 
astfel calea pentru aproviziona
rea țării cu combustibil nuclear 
din resursele proprii. După 
cum se apreciază, in oceanul 
mondial s-ar găsi circa 4 mili
arde tone uraniu — de cîteva 
ori mai mult decit zăcămintele 
terestre identificate pînă acum.

•ȘARLATAN CU 
PRETENJII... EXTRATE
RESTRE. De cîtăva vreme, 
intr-un șir de țări occidentale 
produce nu puțină vîlvă un ilu
zionist, un oarecare Uri Geller, 
care, in fața unor săli pline, se 
dedă la exerciții de „îndoirea 
metalelor", 'chipurile, prin con
centrarea voinței. Pină aici ni
mic neobișnuit, numai că ilu
zionistul pretinde (într-o carte 
tipărită in tiraje ridicate) că ar 
deține această „putere" de la 
un grup de... extraterestri, care 
ar evolua de 800 de ani în ju
rul Terrei, pe o navă denumită 
„Spectra". Or, această preten
ție, care are rolul principal in 
atragerea naivilor, a stîrnit in
dignarea colegilor de meserie, 
care l-au acuzat de concurență 
neloială și de faptul că, prin a- 
semenea afirmații, compromite 
breasla, somindu-1 să se producă 
în fața lor — și în prezența 
unor ziariști — pentru a se ve
dea dacă, intr-adevăr, dispune 
de puteri supranaturale. „Me
sagerul extraterestru" s-a ferit, 
bineînțeles, ca de foc să dea 
curs invitației.

• CARTEA BOTANIȘ- 
TILOR. Societatea de botani
că din U.R.S.S. a întocmit o lu
crare în care sînt descrise și 
prezentate în imagini toate 
plantele sălbatice pentru a că
ror protejare se preconizează 
măsuri speciale. în volum sînt 
incluse aproape 600 din cele 
20 000 specii de plante existen
te pe teritoriul Uniunii Sovie
tice, dintre care unele clasifi
cate ca „aparent dispărute", 
„amenințate cu dispariția", 
„rare", sau „intr-un proces de 
diminuare". Prin „sălbatice", 
botaniștii înțeleg plante care nu 
sint încă utilizate în scopuri 
economice, ca, de pildă, burur 
ienile dăunătoare. Dar cine ga
rantează că miine ele nu vor 
putea fi puse in slujba omului!

• CREȘTERE DEMO
GRAFICĂ ZERO. In multe 
țări din vestul Europei, nata
litatea este in scădere, ceea ce 
face ca ziarul „Gazette de 
Lausanne" să afirme că popu
lația Europei occidentale va 
înceta în curind să mai crească. 
Sînt numai cițiva ani de cind 
demografii au afirmat că abia 
la începutul mileniului următor 
va interveni în zona vestică a 
continentului rata de creștere 
zero. în cursul ultimilor 8 ani, 
numărul nașterilor a scăzut in 
R.F.G. cu 40 la sută, iar în 
Franța, ca și în Spania, Portu
galia, Italia, s-a constatat o pu
ternică tendință de reducere a 
natalității. întrucit numărul 
nașterilor scade în continuare, 
iar cel al deceselor rămîne sta
ționar, excedentul nașterilor se 
reduce, de asemenea, în ritm 
rapid, apropiindu-se de pe a- 
cum de cifra zero.

• UN LAC PE CARE 
POEȚII NU-L VOR MAI 
CiNTA. în sedimentele fru
mosului „lago Maggiore" din 
nordul Italiei, imortalizat deo
potrivă de poeți și compozitori, 
au fost constatate concentrații 
mari de mercur, care depășesc de 
aproape trei ori limita conside
rată admisibilă. Or, aceste con
centrații sînt de peste zece ori 
mai mari decit valorile consta
tate în lacurile nord-americane 
— Ontario și Erie — considera
te ca puternic poluate. Cu alte 
cuvinte, poeții și compozitorii 
vor trebui acum să se îndrepte 
spre alte surse de inspirație...

• FURTURI DE O- 
BIECTE DE ARTĂ. Necu- 
noscuți au sustras din biserica 
din Zirndord (Bavaria) ta
blouri în valoare de 100 000 
mărci, realizate de maeștri 
anonimi ai barocului din se
colul al XVIII-lea. Cu a- 
cest prilej, poliția din R. F. 
Germania a arătat că valoarea 
obiectelor de artă furate în anul 
1973 din bisericile bavareze se 
ridică la circa un milion de 
mărci. Se preconizează măsuri 
severe pentru a se pune capăt 
jefuirii acestui patrimoniu ar
tistic.

• RECORD METEO
ROLOGIC. Luni a fost în
registrată, la Paris, cea mai 
călduroasă zi de 2 decembrie 
din ultimii 101 ani, a anunțat 
oficiul meteorologic din capitala 
Franței. Temperatura minimă 
din acea zi — 10,7 grade Cel
sius — fiind superioară recor
dului anterior (de 9,6 grade Cel
sius), înregistrat în 1876. De alt
fel și ziua de marți a constituit 
un nou record de „căldură" 
pentru data de 3 decembrie, în- 
registrindu-se la amiază o tem
peratură minimă de 11,4 grade 
Celsius.
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