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a sarcinilor imediate
de excepțională însem- • 
Congresului al XI-lea

Hotărîrile 
nătate ale 
al partidului sint vii în conștiința 
comuniștilor, a întregii 
Perspectivele mărețe pe care- le-a 
deschis, de dezvoltare accelerată a 

, economiei naționale și ridicare a 
j României, într-un scurt răstimp 

istoric, la nivelul statelor avan
sate economic ale lumii, de făurire 
a unei înfloritoare civilizații mate
riale și spirituale de care să bene
ficieze toți cei ce muncesc, însu
flețesc întregul popor, insuflă pu
ternic optimism și încredere.

Avem un program de acțiune 
grandios și realist, cu obiective de 
cea mai mare însemnătate pentru 
progresul țării și bunăstarea po
porului —- dar, in același timp, 
știm că documentele programatice 
adoptate, obiectivele stabilite nu se 
realizează spontan, de la sine, ci 
prin munca harnică, prin efortu
rile întregului popor. Așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
odată cu încheierea lucrărilor Con
gresului a început o perioadă în 
care decisive sint fapta, acțiunea, 
munca pe toate' frpnturile con
strucției socialiste, pentru a reali
za, în cele mai bune condiții, toate 
obiectivele, sarcinile și măsurile 
stabilite.

Rolul hotărîtor în unirea și mo
bilizarea tuturor energiilor la în
deplinirea hotărîrilor Congresului 
revine, firesc, organelor și organi- 

- Zațiilor de partid, pentru care în
făptuirea acestor hotărîri este — șî v.....  .............

națiuni.

trebuie să fie — legea întregii lor 
activități, ca expresie a disciplinei 
de partid, a înaltei răspunderi a 
comuniștilor pentru viitorul națiu
nii și al patriei socialiste. Funcția 
organizațiilor de partid, ca factori 
politici de conducere socială, ca
nuclee de forță dinamizatoare a
colectivelor în care-și desfășoa
ră activitatea, își 
presic, in actuala
mai in modul cum 
ză ca promotori 
rii hotărîrilor Congresului, în felul 
cum știu să asigure, prin mobiliza
rea întregii energii și capacități de 
creație a maselor, realizarea exem
plară a acestor hotărîri în fiecare 
sector și la fiecare loc de muncă,

în prezent, cînd Programul parti
dului, Directivele și Normele vieții 
și muncii comuniștilor au fost deja 
amplu dezbătute, au devenit larg 
cunoscute și au întrunit deplina a- 
deziune a celor ce muncesc, cînd 
Rezoluția Congresului a sintetizat 
atît de clar direcțiile activității vii
toare, este firesc ca munca politică 
a organizațiilor de partid, acordînd 
în continuare atenția necesară 
popularizării obiectivelor stabilite 
de Congres, să se concentreze în
deosebi și neîntîrziat asupra acțiu
nii practice, asupra problemelor și 
sarcinilor imediate pe care le ri
dică traducerea lor în viață.

Aceasta presupune o puternică in
tensificare a muncii politice de 
masă, o puternică mobilizare a t.u- 
țhrbr pîrghiilor și resorturilor acti-

găsește ex- 
etapă, toc- 

ele acționea- 
ai înfăptui

vității educative. Activitatea or
ganizațiilor de partid este, prin 
excelență, o activitate politică, 
ce Se adresează conștiinței oameni
lor, urmărește mobilizarea lor prin 
convingere și pe baza convingerii. 
A face cît mai bine înțelese și în
sușite de către cei ce muncesc .în
datoririle și sarcinile care le revin 
din documentele Congresului, în pre
zentul imediat și, desigur, în per
spectivă, a-i face pe deplin con- 
știenți de însemnătatea lor, a le ex
plica că realizarea exemplară a 
acestora este în propriul lor inte- 

f res, in interesul îmbunătățirii con- 
I dițiilor lor de trai și al propășirii 
I țării, a-i determina, astfel, să-și con- 
I sacre acestui scop întreaga energie, 
I pricepere, inițiativă — iată în ce 
I constă obiectivul fundamental al 
1 activității politice de masă pe care 
I sînt chemate să o desfășoare acum 
ț toate organizațiile partidului.

Este, desigur, bine că numeroase 
organizații de partid au trecut la 
elaborarea unor proiecte și planuri 
ample de activitate, incluzînd mă
suri pentru intensificarea muncii 
politice. Dar aceasta nu înseamnă 
să se lase să treacă timp pînă la fi
nisarea acestor planuri, să se scurgă 
zile și săptămîni pentru a se trece 
efectiv la activitatea practică de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Partidului Comunist din Israel

„startul" ta această direcție a fost 
dat din însuși momentul închiderii 
lucrărilor Congresului. Planurile de 
perspectivă privind desfășurarea 
muncii politico-organizatorice vor fi 
cu atît mai judicioase, mai realiste 
și mai adecvate problemelor proprii 
cu cit elaborarea lor se va împleti 
cțu munca practică de îndeplinire a 

\ hotărîrilor Congresului, cu cît se 
vor cristaliza ta însăși desfășurarea 
acestui proces.

Pentru ca activitatea politică de 
masă să aibă eficiența cuvenită, de 
o însemnătate esențială este să i se 
asigure un caracter diferențiat. Nu 
generalități, nu abstracțiuni, nu sim
ple repetări ale tezelor sau obiecti
velor mari înscrise în documente, 
ci extragerea din hotărîrile Congre
sului a ceea ce este specific colec
tivului respectiv, evidențierea ace
lor sarcini proprii, distincte, care 
prezintă o importanță decisivă pen
tru ramura, unitatea sau locul de 
muncă, sublinierea soluțiilor opti
me, descifrarea căilor celor mai 
adecvate pentru îndeplinirea sarci
nilor decurgînd din hotărîrile Con
gresului — iată în ce mod și în ce 
direcție trebuie orientată întreaga 
muncă politică a organizațiilor de 
partid.

Firește, aceasta presupune o bună 
___ „„.T_ _   _ cunoaștere a realităților, a .situații- 

materializare a hotărîrilor Gongfe- lor concrete,? a . problematicii spe- 
.ului. D>«ă.______ . 1. .„ ';«'•" “S
menea activitate practică, concretă însuși spiritului Congresului de-
trebuie să aibă pretutindeni un ca- -------- :------■■----------- —,-----
racter Imediat, considorindu-se că (Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi, delegația 
Partidului Comunist din Israel, con
dusă de Meir Vilner, secretar gene
ral al C.C? al partidului, care a 
participat la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. Din 
delegație fac parte David Sasha 
Khenin, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al partidului, Tawfir 
Zayad, membru al C.C. al partidului.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a expri
mat calde mulțumiri pentru invita
ția de a participa la 'Congresul al 
XI-lea'ai P.C.R., pentru posibilitatea 
de a cunoaște preocupările actuale ale 
partidului nostru, realizările poporu
lui român în edificarea noii orîn- 
duiri. în numele conducerii Parti-

dulul Comunist din Israel, tovarășul 
Meir Vilper l-a felicitat cordial pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
realegerea sa în înalta funcție de 
secretar general al partidului, urînd, 
totodată, conducerii P.C.R., comu
niștilor, poporului român succes 
deplin în construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită C.C. al Partidului Comu
nist din' Israel urări de succes în 
activitatea sa, în lupta pentru apă
rarea intereselor oamenilor muncii, 
împotriva pericolului de război, 
pentru promovarea unei păci trai
nice și juste în Orientul Mijlociu.

în timpul Întrevederii a fost sub
liniată dorința de a extinde ■ în vi
itor relațiile dintre cele două parti
de, în interesul reciproc, ăl cauzei 
solidarității și unității mișcării co
muniste și muncitorești, al tuturor

forțelor antiimperialiste ta lupta 
pentru pace și progres social. Au 
fost abordate, de asemenea, unele 
probleme internaționale de interes 
comun, o atenție deosebită acordîn- 
du-se situației din Orientul Mijlo
ciu. în acest context s-a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
în vederea soluționării politice a 
conflictului din zona Orientului Mij
lociu pe baza retragerii trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupa
te în 1967, asigurării integrității ți 
suveranității fiecărui stat din aceas
tă zonă, recunoașterii dreptului po
porului palestinean de a-și organiza 
viața de sine stătător, inclusiv de 
a-și constitui un stat independent, 
care să ducă la instaurarea unei 
păci trainice și juste în Orientul 
Mijlociu.

întrevederea s-p desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească, de înțelege
re reciprocă.

Ritmuri incandescente
In „cetățile de foc"

, în cursul acestei săptămîni, 
furnaliștii cetății, de foc de la 

. Galați au elaborat cea de-a 
55 000-a tonă, de fontă peste pre- 

. vederile planului anual, acest 
. spor depășind de peste două ori 
nivelul angajamentului 
in întrecerea socialistă. La ria
dul lor, metalurgiștii

O chemare străbate
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Rezoluția Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român

dul lor, metalurgiștii hunedo- 
reni au realizat peste prevede
rile pe anul în curs 118 000 tone 
fontă, oțel și cocs și au livrat în
treprinderilor constructoare de 
mașini' o cantitată suplimentară 
de laminate finite echivalentă 
cu materia primă necesară pen
tru fabricarea a 12 000 tractoare. 
Furnaliștii întreprinderii „Victo
ria" din Călan, care lucrează în 
contul lunii februarie a anului 
viitor, au înscris în cronica în
trecerii socialiste o cantitate de 
10 000 tone fontă elaborată pes
te plan, iar colectivul întreprin
derii „Industria sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii, care s-a angajat să 
realizeze peste plan 8 000 tone 
laminate, a furnizat încă de pe 
acum cu 800 tone mai mult decît 
își propusese.

VACANTA DE IARNA 
A ELEVILOR

Vacanța elevilor începe 
In ziua de 21 decembrie, 
după ultima oră de curs, 
și durează pînă 
nuarie inclusiv.

Ca în fiecare 
canța de iarnă 
tineretului studios mul
tiple posibilități de pe
trecere a timpului liber 
într-un mod plăcut și in
structiv.

în orașe și comune se 
vor organiza intîlniri cu 
delegați la cel de-al 
XI-lea Congres al parti
dului, care vor vorbi 
elevilor despre lucrările 
înaltului forum al parti
dului, despre perspec
tivele dezvoltării ță
rii noastre ; în fiecare 
județ se amenajează „o- 
rășele ale copiilor", cu 
programe adecvate, la 
care își vor da concursul 
formații artistice, teatre 
de păpuși etc. Să amin
tim, de asemenea, că în
tre 28 decembrie și 5 ia
nuarie va fi amenajat 
tradiționalul pom de iar
nă în întreprinderi, in
stituții, C.A.P. și I.A.S., 
cu participarea tuturor 
organizațiilor obștești. în 
sălile de spectacol și de 
sport, la bazinele de înot 
acoperite și pe patinoa
re, unde se vor organiza 
programe speciale de va
canță, elevii vor avea ac
ces fără plată sau cu preț 
redus. Peste 
elevi vor 
excursii sau 
de odihnă, de 
în cele sportive 
jate la Vatra 
Băile Herculane, 
nești, Predeal, 
Virful cu Dor. Cheia și

ta multe alte localități și 
locuri pitorești ale țării.

Vacanța studenților se 
va desfășura de la 22 de
cembrie pînă la 6 ianua
rie inclusiv.

în toate centrele uni
versitare, cluburile și ca
sele de cultură studen
țești se vor organiza ac
tivități politico-ideologi- 
ce, cultuțal-artistice și 
sportive, precum și săr
bătorirea 
Comitetul 
U.A.S.C.R. 
Educației 
tului amenajează 
roase 
la Slănic Moldova, Bra
șov, Pîrîul Rece, Predeal, 
Bușteni, Babele, Bîlea- 
Lac, Poiana Stînii și în 
alte ' ■■"'J
— în, total 32 de
care . ----- ----
5 000 de studenți. împre
ună cu studenții români, 
în taberele de odihnă își 
vor petrece vacanța și 
150 tineri de peste hotare 
aflați la studii în țara 
noastră. în programul a- 
cestor tabere sint înscri
se activități dedicate cu
noașterii 
Congresului

revelionului, 
executiv al 

și Ministerul 
și învățămin- 
j ' nume- 

tabere de odihnă

PLAN,
NICI 0 RESTANTĂ!â

Nu există în aceste zile sarcină mai importantă șl de mare răs
pundere pentru fiecare colectiv de muncă, pentru organizațiile de 
partid, decît aceea de a asigura îndeplinirea Integrala a planului 
anual în Industrie șl în domeniul investițiilor, buna pregătire a pro
ducției din anul viitor. în atmosfera de puternic avînt în muncă, de
terminat de hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R., de chemarea 
adresată întregii națiuni de către secretarul general al partidului, 
veștile primite din întreaga țară relevă cu pregnanță rezultate de 
prestigiu în aceste direcții. Pe baza folosirii judicioase, cu randa
mente superioare, a mașinilor șl utilajelor, a timpului de lucru și a 
forței de muncă, numeroase întreprinderi Industriale raportează în
făptuirea sarcinilor economice din acest an, iar altele anunță recu
perarea restanțelor; totodată, constructorii dau în funcțiune noi uni
tăți productive, Iar în agricultură șe intensifică eforturile pentru în
cheierea arăturilor adinei, fertilizarea terenurilor și executarea altor 
lucrări specifice acestei perioade.

Asemenea acțiuni energice, cit mai rodnice în realizări, trebuie 
continuate și mal intens în zilele următoare. Trebuie larg desfă
șurată „bătălia" pentru îndeplinirea integrală a planului și a an
gajamentelor pe acest an, pentru lichidarea oricărei rămîneri în urmă 
consemnate în unele unități, pentru punerea în funcțiune a tuturor 
capacităților de producție planificate. Concomitent-, se cer definiti
vate pregătirile, sub multiple aspebte, ale activității economice din 
anul 1975, ultimul din actualul cincinal. înfăptuirea acestor obiective 
necesită o muncă stăruitoare, plină de inițiativă șl răspundere în 
toate unitățile economice, o intensă activitate politică și organizato
rică din partea organelor și organizațiilor de partid, un sprijin con
cret, la fața locului, din partea cadrelor de specialiști din centrale 
și ministere. Nimic nu trebuie precupețit în vederea încheierii cu 
succes a anului economic 1974, a pregătirilor pentru producția din 
1975 — fundament trainic pentru înfăptuirea înainte de termen a cin
cinalului, pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului.

(în pagina a W-a : relaîări ale redactorilor și 
corespondenților noștri din unitățile industriale 
agricole și de pe șantiere)

caldarîmul tocit al a- 
cestor străduțe cu pră
vălii au reținut, desi
gur, mărturiile istoriei 
zbuciumate, ale aspi
rațiilor înaintașilor. 
Dar ce se află dincolo

piului te invită și ea 
la o altă viziune asu
pra acestei așezări din 
străvechea Moldovă. 
Păstrînd elementele de 
tradiție din blazonul 
de altădată, stema este

bracă, In fiecare zi, 
salopeta de lucrător în 
industrie. Ce s-a pe
trecut aici ? în 1950, 
odată cu primul plan 
cincinal, Bîrladul a in
trat sub incidența pro-

100 000 de 
merge in 
în taberele 
instruire și 

amena- 
Dornei, 

Călimă- 
Sovata,

documentelor 
_____ al XI-lea, 

intîlniri cu personalități 
ale vieții politice, pre
cum și tradiționalele -ma
nifestări cultural-distrac- 
tive, excursii, concursuri 
sportive, reuniuni de 
dans și de muzică etc.

Organizate într-un cli
mat educativ și recrea
tiv adecvat, manifestările 
vacanței de iarnă vor o- 
feri elevilor și studenți
lor cadrul dorit și nece
sar de odihnă și de des
tindere, de călire fizică 
și reconfortare spiri
tuală.

M. I.

E duminică diminea
ța și pe cîteva stră
duțe din vechiul cen
tru al Bîrladului s-au 
deschis prăvăliile, 
nimație, forfotă, 
cuitorii satelor 
preajmă au venit
tirguieli. Deși multe 
s-au schimbat și aici 
(firmele și structura 
magazinelor, aspectul 
și limbajul vînzători- 
lor, pretențiile, gustu
rile și bugetul cumpă
rătorilor), străzile a- 
cestea au rămas, în i- 
nima orașului, ca o 
insulă — parcă anume 
păstrată — a aminti
rilor și a istoriei. Da, 
parcă anume păstrată 
ca să depună mărturie 
pentru istoria, de opt 
secole, a orașului. E 
ca o poartă spre tre
cut. Am deschis-o și 
am ajuns în „Țara 
berladnicilor"...

„Țara berladnicilor" 
și „Scaun al Țării de 
jos", „tîrgul Birlad"... 
Cite nu i s-au întîm- 
plat, în opt secole, a- 
cestui „cel mai de sea- 

'mă tîrg al Moldovei de 
jos", cum l-a definit• 
Dimitrie Cantemir.

...Zidurile vechi și

La Birlad, roata istoriei 
are formă de rulmănt
de această „insula" a 
vechiului oraș ?

Dincolo se află car
tierele cu blocuri mo
derne, artera indus
trială, centrul civic a- 
flat în construcție. 
Dincolo e prezentul 
tulburător. Bîrladul. 
„capitală a rulmenți
lor", Bîrladul indus
trial. oraș , al civiliza
ției socialiste. Pe 
frontonul primăriei, 
stema nouă a munici-

străjuită acum de ima
ginea rulmenților — 
simbolul elementului 
dominant din viața e- 
conomică a așezării.

„Industria" 
a moștenit-o 
se rezuma 
făbricuțe

pe care 
Bîrladul 

la ' cîteva 
și ateliere 

slab înzestrate, de in
teres local, în care lu
crau aproximativ 500 
de meseriași cu o cali
ficare redusă. Azi, 
33 000 de oameni Im-

gramului de Industria
lizare socialistă elabo
rat de partid. Și după 
numai doi ani și 
mătate, în 1953, 
manifestația de 1 
cîteva sute de 
muncitori aveau
defileze — purtîndu-1 
ca pe o bijuterie de 
mare preț — cu pri
mul rulment fabricat 
în oraș, într-o uzină 
de proporții, ridicată 
Intr-o extremitate a

sa

arterei principale. 0- 
dată cu aceasta s-a 
semnat aici actul de 
naștere al unei indus
trii adevărate : ramu
ră modernă, a prelu
crării de mare precizie 
a metalului, a înalte
lor calificări. Era, poa
te, pentru prima dată 
cînd micronul își fă
cea apariția pe aceste 
meleaguri. în primul 
an de producție s-au 
fabricat aici aproape o 
sută de. mii de rul
menți. Se produc a- 
cum, într-un an, de 
cîteva zeci de ori mai 
mult, iar ritmul creș
te continuu.

Uzina s-a tot 
1 s-a adăugat 
rînd o fabrică 
automatizată, 
douăzeci și unu de ani 
ea a produs milioane 
și milioane de rul
menți necesari indus
triei constructoare de 
mașini (pentru vapoa- 

automobile. trac- 
mașini-unelte, 
electrice, uti-

re, 
toare, 
motoare
Mihai

a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri

extins. : 
de cu- 

nouă. 
în cei

CARANFIL
(Continuare 
in pag. a V-a)

J

ale Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat 
șl Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România anunță cu 
profundă durere încetarea din viață, în ziua de 5 decembrie a.c., în urma 
unei suferințe îndelungate, a academicianului Zaharia Stancu, membru 
al Consiliului de Stat, deputat în Marea Adunare Națională, președinte 
al Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România, scriitor de seamă 
al poporului român, prețuit de cititorii din țara noastră și din numeroase 
alte state ale lumii.

Prin întreaga sa operă și activitate literară și publicistică de’peste 
cinci decenii, Zaharia Stancu a dat viață aspirațiilor și năzuințelor de 
mai bine ale poporului nostru, a contribuit activ la construirea socialis
mului în România, la edificarea culturii noi, socialiste în patria noastră, 
la activitatea generală de formare a omului nou.
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VĂ INTERESEAZĂ?

Trei
dintr-un foc

Din noua arhitectură a orașului Slatina Foto : S. Cristian

SESIZEAZĂCITITORII

se fac la agențiile de turism ale I.T.H.R.B. 
și de pe bulevardele Gheorghe Gheorghiu-

• Acțiunea de reamenajare a fostelor hoteluri, începută în Capi
tală, va fi continuată și în alte opt orașe : Arad, Oradea. Buzău, Bra
șov, Timișoara, Roman, Iași, Suceava. în acest fel vor fi redate cir
cuitului turistic încă 1140 de locuri. Să sperăm că atunci vom vedea 
tot mai rar la recepțiile hotelurilor anunțul „Azi nu mai sînt locuri".

FAPTUL
DIVERS

Vestea s-a raspîndit repede :
— Ai auzit ? Cică unul de la 

noi, din Lugoj, a cîștigat o ma
șină la C.E.C.

— Și c,e dacă? E singurul 
care cîștigă ?

— Da, numai că...
Numai că loan Petriț, din Lu

goj (Strada Făgetului nr. 78), a 
cîștigat, la tragerea la sorți 
pentru trimestrul III/1974 a li- 

■ bretelor de economii cu dobin- 
dă și cîștiguri în autoturisme, 
nu una, ci... două mașini „Da
cia—1300". Dar asta nu e totul. 
Exact cu un an în urmă, la a- 
ceeașl tragere la sorți, in ace
lași trimestru trei, același Pe
triț mai cîștigase ' o mașină 
„Dacia—1300".

. EIISp

t® If
IS' FWWw

0 Pentru automobilist!, cooperativa „Automecanica" din Capitală 
a asimilat și va produce curind unele piese de schimb pentru diverse 
tipuri de mașini. Pentru „Dacia 1 100“ au fost asimilate : aripile din 
fată (dreapta și stingă), panoul de ușă, țeava de eșapament și pragu
rile ; pentru „Dacia 1 100", „Dacia 1 300", „Warszawa" și pentru toată 
gama „Fiat" : contactele platinate ; pentru „Gordini" : toba de eșa
pament ; pentru „Fiat 1 300“ : pragurile ușilor.

Răspuns 
la o negație

„Prin dispoziția de repartiza
re nr. 1054/1974 — ne scrie in
ginerul Gheorghe Bucur, direc
torul întreprinderii pentru in
dustrializarea sfeclei de zahăr 
din Corabia — a fost repartizat 
la noi, ca jurisconsult, un tî- 
năr absolvent al facultății de 
specialitate din București, Her- 
toiu N. Alexandru. Vă spun că 
ne-am bucurat sincer și, încă din 
luna august, i-am creat toate 
condițiile să se simtă bine, de 
la început, în mijlocul nostru. 
El însă nu s-a prezentat la post 
nici astăzi. în schimb, au venit 
din partea lui cîteva persoane 
așa-zis -influente», pentru a 
ne cere așa-zisa «negație». Noi 
însă avem nevoie de el, iar pos
tul de jurisconsult e și acum li
ber. L-am căutat pe Hertoiu și 
pe adresa de pe dispoziția de 
repartizare (Pitești, cartier Tri- 
vale, bloc 44, scara A, ap. 1), 
dar nu l-am găsit. Noi încă îi 
mai așteptăm. în ce privește 
negația, să fie clar : răspunsul 
nostru e negativ".

aproape un an de zile am fost re
tribuit sub tariful categoriei respec
tive". Tot din scrisoarea petiționaru
lui mai aflăm un „amănunt" : înain
te de a se adresa „Scînteii", el a fă
cut aceeași sesizare și serviciului de 
resort al stațiunii. „Dar eu am recla
mat, eu am auzit" — ne scrie 
tînărul. în legătură cu aceeași se
sizare, trimisă de astă dată de „Scîn- 
teia" organelor locale competente, 
primim — sub semnătura tovarășului 
Gh. Zala, președintele consiliului 
județean al sindicatelor — următorul 
răspuns : „Din cercetările făcute de 
noi rezultă că, intr-adevăr, la înca-

sesizat pe noi de neefectuarea reme
dierilor ?“ — se miră și reprezen
tanții T.C.M.T. în cele din urmă, an
cheta la fața locului — organizată la 
propunerea noastră — se soldează, 
după 2 zile, cu următoarea conclu
zie : „Atît Trustul de construcții- 
montaj Timișoara, cît și oficiul jude
țean pentru construcția și vinzarea 
locuințelor — avea să ne răspundă 
în scris tovarășul Pavel Maer, vi
cepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Timiș — n-au manifestat responsabi
litatea și exigența cuvenite pentru 
respectarea termenelor fixate în ce
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CU RĂSPUNS FAVORABIL

La moara 
fără... noroc

Către seară, Petru Popelaș, I 
Gheorghe Fusle, Iosif Bora și * 
încă vreo trei, toți lucrători la I 
o moară din Satu-Mare, care 9 
aparține de I.J.I.L. „1 Mai", 9 
și-au făcut rost de niște cărți ■ 
de joc și... Și partea- hazlie a 
întâmplării cu pricina e că cei J 
șase morari n-au găsit un alt 
loc mai potrivit:unde sd-și-„cîn--’vl 
tăreâscă" norocul decît... citita-• I 
rul morii. Doi lucrători de mi- • 
liție, veniți să vadă, cum spu- a 
nea unul din ei, „ce mai fac I 
morarii noștri", i-au amendat | 
pe loc, pe fiecare, cu cite 1000 
de lei. De unde se vede că mai I 
sint și mori fără... noroc.

Viraj 
cu stop!

După un chef strașnic, Aure
lian Drugea, contabil laO.C.L. 
Produse industriale Buzău, s-a 
urcat la volanul autoturismu
lui personal (l-BZ-455) și a 
pornit ca o vijelie pe străzile 
orașului. Ajuijs pe strada‘Uni
rii, a făcut brusc un viraj spec
taculos, după care liniștea nop
ții s-a spart de un zgomot de 
fiare hodorogite. Ieșind, cu 
chiu, cu vai, din mijlocul lor, 
A.D. l-a întrebat pe primul ve
nit lingă el :

— De cînd nu mai e... hîc, o 
stradă pe-aici, Ia dreapta ?

— Pe-aici, la dreapta, n-a fost 
niciodată stradă. Aici e poarta 
unei instituții.

— Și, mă rog, ce... hîc, insti-
— Sediul miliției. Ați nimerit 

la țanc...

Am pornit investigațiile pentru 
ancheta de față de la cîteva date sta
tistice în legătură cu modul în care 
sînt recepționate șl soluționate de 
către diverse autorități scrisorile oa
menilor muncii trimise ca sesizări la 
„Scînteia". Spre exemplu, intr-una 
din lunile trecute, redacția a înain
tat autorităților spre cercetare și re
zolvare peste 3 400 de scrisori, în 
care autorii lor reclamau diverse 
probleme — cîte nu se pot sesiza 
într-un număr atît de mare de scri
sori 1

Ce ecou au avut ele la autoritățile 
vizate ? Să apelăm, din nou, la sta
tistică: a) Ia 3 308 
scrisori s-au pri- 
mit răspunsuri în 
termenul legal de 
30 de zile, stabi
lit de Decretul 
nr. 534/1966 pri
vind examinarea 
și rezolvarea ce
rerilor și recla
mațiilor ; b) 89 
la sută din sesi
zări și reclamații 
s-au dovedit în
temeiate, așa cum 
rezultă din răs
punsurile trimise 
redacției. Așadar, 
statistica — prin 
exactitatea ei ri
guroasă — 
liniază cu 
tate cîteva, 
cluzii de
general. Prima ar 
fi aceea că la instituțiile noastre pu
blice există o reală solicitudine, în 
spiritul reglementărilor înscrise în 
Legea presei, față de problemele 
semnalate de cetățeni în scriso
rile și reclamațiile adresate re
dacțiilor. A doua, la fel de importan
tă, se referă la faptul că marea ma
joritate a petiționarilor își exercită 
dreptul la reclamație cu obiectivita
te și răspundere civică.

Am putea cita sute de exemple de 
scrisori trimise de „Scînteia" la au
torități care și-au găsit pe această 
cale o rapidă rezolvare. Este o rea
litate de necontestat, subliniată și la 
Congresul al XI-lea al partidului, 
că organele de partid, de stat și ob
ștești rezolvă cu tot maî multă grijă 
și responsabilitate problemele ridi
cate de cetățeni prin Scrisori. ‘

Sînt constatări care relevă că, în 
general, prin intermediul scrisorilor 
adresate „Scînteii" se realizează un 
bun dialog între cetățean și institu
ție. Evident, subliniem cu satisfacție 
acest fapt pozitiv. Ar fi însă nedrept 
să trecem cu vederea și un alt as
pect — la fel de important — în per
fecționarea continuă a acestui dia
log : în soluționarea multora dintre 
problemele ridicate de scrisori au in
tervenit stopuri nedorite, mai ales 
datorită faptului că aceeași sesizare 
n-a ‘ găsit în prealabil și pe calea 
cea mai directă — cetățean-instituție 
— solicitudinea necesară.

Ce reclamă, de pildă, Mircea Tur
cesc din satul' Păltiniș, județul Bo
toșani ? „Deși la data de 7 septem
brie 1973, după terminarea stagiului 
militar, am fost încadrat la S.M.A. 
Dărăbani în categoria a II-a tarifară,

drarea petiționarului s-a comis o 
eroare de către sectorul contabilitate 
al S.M.A. Dărăbani. în urma verifi
cării sesizării, s-au luat măsuri pen
tru recalcularea retribuției și restitui
rea drepturilor bănești ce i se cuvin 
pe întreaga perioadă reclamată". 
Iată, deci, cum uu simplu „nu" spus 
de un funcționar — fie din grabă, 
fie din comoditate ori chiar din 
incompetență — introduce . într-un 
circuit complicat, care pune în miș
care și alte instituții, și alți oameni, 
rezolvarea unei solicitări dintre cele 
mai obișnuite.

Să ne mai oprim asupra unui „caz" 
din această., categorie. în numele ce
lor 120. de familii din blocurile Bl și • 
B2-Lugoj, o.scrisoare semnată de re
prezentanți ai asociației ' locatarilor 
ne aduce la cunoștință, pe scurt, ur
mătoarele : deși locatarii au sesizat 
în mai multe rînduri constructorii 
(șantierul nr. 2 Lugoj al T.C.M. Ti
mișoara) și Oficiul județean pen
tru construcția și vînzarea locuin
țelor proprietate personală Timiș 
(O.J.C.V.L.) în legătură cu neefec
tuarea la timp a unor remedieri Ia 
blocurile respective, apelurile lor au 
fost tratate birocratic. Mai exact, 
cetățenii solicitau cercetarea sesizări
lor la fața locului, dar cei cărora le 
erau adresate răspundeau din birou : 
„se vor lua măsuri pentru efectuarea 
remedierilor". Așa au trecut zile, 
luni, anul de. garanție — și măsuri 
tot nu s-au luat. Ne-am deplasat noi 
la Timișoara cu respectiva sesizare 
în mînă. „Sînt reclamații la blocurile 
din Lugoj ?“ — ne-au întrebat, par
că ar fi auzit prima oară de așa ceva, 
reprezentanții O.J.C.V.L. „Ne-au

privește recepțiile definitive și exe
cutarea remedierilor legale. în urma 
cercetării sesizării de către un colec
tiv alcătuit din proiectanți, construc
tori și reprezentanți ai O.J.C.V.L., 
s-au luat măsuri ca pînă la 30 de
cembrie a.c. să se execute, Ia am
bele blocuri, toate remedierile le
gale".

Ultimele două exemple asupra că
rora ne-am oprit — nu mai insistăm 
și asupra altora asemănătoare — ara
tă limpede că, în drumul spre re
zolvarea unor solicitări întemeiate, 
apar uneori tot felul de obstacole, 
atît' datorită modului superficial în 
care sesizările sînt recepționate de 

' unii funcționari,'' cît și . slabului 
. control exercitat, de factorii în

vestiți' cu răspunderea de a cerce
ta periodic felul în care 
nează și se soluționează 
oamenilor muncii.
puțin adevărat 
se datoresc ț' 
temeiate,

„Din analizele efectuate de noi rezul
tă că încadrarea Iui Aurel Verzescu a 
fost cea de fasonator, pentru care a 
primit retribuție legală. Nu avea 
dreptul să primească retribuție și alo
cație pe lunile aprilie și mai 1974, de
oarece nu a prestat nici o oră de 
muncă în această perioadă, lipsind 
nemotivat". Sau, un alt caz : Ro- 
mică Stelea, din orașul Novaci, 
conducător auto la filiala Tg. Jiu 
a I.C.R.A. Craiova, se plînge că 
i s-a „imputat abuziv" o canti
tate de benzină în valoare de 5 000 lei 
de către fosta întreprindere la care a 

lucrat (IJECOOP 
Tg. Jiu), 
verificările 
tuate de 
dele noastre 
ne scrie V.
zan, președintele 
Consiliului jude
țean al sindica
telor Gorj — a 
rezultat că suma 
imputată repre
zintă contrava
loarea benzinei 
nejustificate le
gal de către peti
ționar. Iar din ac
tele existente la 
dosar mai rezul
tă că acesta o- 
bișnuia să efec
tueze curse clan
destine — motiv 
pentru care și 
Judecătoria Tg. 
acțiunea de con-

„Din 
efec- 
orga-

Ca-

Strict
autentic

Intr-un fapt divers apărut eu 
acest titlu, sesizam că la res
taurantul „Dunărea" din. Brăila 
nu poți bea o bere decît dacă 
servești și mincare. In adresa 
de răspuns, din partea Con
siliului popular al Brăilei, se 
arată că „sesizarea noastră e 
reală" și că „s-a luat măsura 
de a se servi bere și fără min
care" și, în plus, „se va găsi șl 
pește la masă", adică nu numai 
zugrăvit, ca reclamă, pe pereți, 
așa cum scriam în nota respec
tivă. Și pentru a ne asigura că 
totul e în ordine, adresa se în
cheie cu o precizare pe care o 
reproducem textual: „Verifica
rea a fost efectuată de Ion Ad- 
ministracesei, șeful sectorului 
administrativ". Un nume parcă 
predestinat funcției. Și strict 
autentic.

Doi paznici, 
si amândoi»

De cum s-a lăsat întunericul, 
Ioan Munteanu și Nicolae Pas- 
cu, lucrători Ia o brutărie a 
întreprinderii de morărit și pa
nificație din Sibiu, și-au luat 
în primire posturile pentru pa
za obștească. După ce au stat 
ei cît au stat de veghe și la tai
fas, s-au gîndit că nu le-ar 
strica să tragă și cite un pui de 
somn. S-au dus în biroul admi
nistrativ al unității, au dat dru
mul la gaz să ardă în sobă, soba 
a început să dea căldură, _ căl
dura i-a moleșit și 
paznicii au adormit

amîndoi
_____ ... buștean. 

au adormit și nu s-au mai scu
lat. Au decedat prin intoxicare 
cu gaze.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
fi corespondenții „Scînteii"

e învățați înotul pe timpul vacanței. I.T.H.R. București organi
zează pentru elevi, pe timpul vacanței de iarnă, programe speciale de 
învățare a înotului în cadrul piscinelor cu apă încălzită de pe litoral 
(Mamaia, Eforie Nord și Neptun). Profesori-instructori îi vor ajuta 
să se inițieze în tainele acestui sport. înscrierile pentru petrecerea 
vacantei de iarnă pe litoral 
din Calea Victoriei, precum 
Dej și Magheru.

o Un poștaș mai mult decît poznaș. „Pe numele consăteanului meu 
Iacolovici Vasile a sosit un aviz telefonic — ne scrie ing. C. Holban, 
din satul Haidaru, comuna Casimcea, județul Tulcea. Avizul era pen
tru ora 12, iar poștașul l-a adus abia la ora 15. Iar pentru a-și masca 
întîrzierea, ce credeți că a făcut ? A schimbat ora de pe aviz, din 12 
în 17 (vă trimit în anexă avizul respectiv). Din păcate, nu e singurul 
caz în care poștașul Chițu Ilie, care servește satul nostru, nu-și face 
datoria. De regulă, vine doar de 2—3 ori pe săptămînă. aducind cu 
mare întîrziere corespondența. Am sesizat acest lucru la dirigintele 
poștei din comună, dar nu s-a luat nici o măsură. Poate acum". (Scri
soarea și avizul anexat le-am trimis spre informare departamentului 
de resort din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor).

• Comenzi neonorate de două luni. Dacă majoritatea magazinelor din 
satele comunei noastre sînt bine aprovizionate — ne scrie Cristache 
Sălceanu din Grojdibodu, județul Olt — în schimb, magazinul univer
sal (sectorul metalo-chimic) și sifonăria înregistrează serioase goluri 
în aprovizionare. Cauza ? Insuficienta preocupare a cooperației de 
consum județene pentru onorarea promptă și în totalitate a comenzi
lor formulate de gestionarii magazinelor. Bunăoară, cele cinci comenzi 
formulate de gestionarul raionului metalo-chimic din comună nu au 
fost onorate de mai bine de două luni.

o Of, aragazul ! „Am încercat deunăzi, timp de aproape două ore, 
să formez unul din numerele de telefon de la „Aragazul" — ne scrie 
Ioan D. Pop, din București, str. Știrbei Vodă nr. 20, ap. 11 — însă a 
fost imposibil să vorbesc. Telefoanele fie că sunau ocupat, fie că fă
ceau aoelul, dar nu răspundea nimeni. Mi-am luat atunci inima în 
dinți și am mers la sediul întreprinderii. într-adevăr, operatoarele 
care primeau comenzile erau foarte aglomerate. întreb atunci : de ce 
nu se mai instalează și alte posturi telefonice la „Aragazul" 1 Și încă 
o întrebare : dacă acum comenzile se livrează după 8—10 zile, ce se 
va întîmpla oare cînd va ninge ?Jiu i-a respins 

testație înaintată".
...Am mai putea da, desigur, și 

alte exemple, dar ne oprim aici. Ci
titorii și-au putut forma singuri o 
părere, întrucît faptele sînt dintre 
cele mai evidente. Ele conduc la o 
singură concluzie : obstacole nedori
te în calea rezolvării operative a 
scrisorilor și sesizărilor apar și vor 
mai apărea atîta vreme cît, de o par
te și de alta a ghișeului, se vor mai 
petrece lucruri nefirești ca acelea 
relatate în aceste rînduri. Așa cum 
se subliniază într-unul din documen
tele Congresului al XI-lea al parti
dului — Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie — ,?ește necesar ca ..orga
nele de partid,-de stat și obștești, să 
acționeze cu mai multă exigență 
pentru .respectarea cu strictețe a 
hotărîrilor de partid și de stat, a'pro
priilor măsuri privind rezolvarea 
scrisorilor și problemelor ridicate de 
cetățeni".

o O propunere pe adresa primăriei din Bacău. în cartierul nostru, 
Cornișa II, și în cartierele vecine, Cornișa I, Milcov, Cremenea. U.R.A., 
locuiesc cîteva mii de familii — ne scrie B. Vătămănel din Bacău, str. 
Panselelor, bl. 8 — și totuși în această zonă a orașului nu există încă 
o piață. Loc pentru amenajarea ei ar exista, numai o decizie a pri
măriei locale as mai fi necesară.

e Poftiți în control Ia Bănia. Cititorul Mînzatu Tiberlu — din co
muna Bănia, județul Caraș-Severin — ne sesizează : gestionarii de la 
magazinele cooperației de consum din comună nu afișează prețurile 
la produsele oferite spre vînzare. La distribuirea porumbului și tărî- 
ței către crescătorii de vite nu se scade taraua sacilor. Exemple de ase
menea situații : în comunele Bozovicl, Bănia, Rudaria, Gîrbovăț, Pri- 
gor ș.a. La I.C.I.L., cînd predăm laptele, nu sîntem lăsați să asistăm 
la măsurarea conținutului de grăsime. Iată cîteva motive pentru care 
cititorul invită organele de control să facă o vizită „de serviciu" și 

, prin Bănia..' i... .

» Bale avem, dar bale nu putem face. Dornici de a avea In comună 
o baie, toți sătenii am dat o mînă de ajutor și construcția acesteia este 
gata de mai mult timp — ne scrie Vasile Toraa, din comuna Coteana, 
județul Olt. Ce folos însă că baie tot nu putem face. De ce ? Ea a 
fost amplasată într-un alt loc decît cel prevăzut de proiect. Or, de 
aici nu se poate asigura, deocamdată, scurgerea apei reziduale. Cine 
răspunde de această anomalie ?

se exami- 
scrisorile 

nu-i mai 
obstacole

două scrisori el re- 
retribuția ce i s-a

Constantin PRIESCU

Magazinul universal din comuna Sîntana, Județul Arad

să
prețului

la

o

Iile TANĂSACHE

foaie 
de bi- 
bine- 
S-ar

o scurtă 
urmat

în- 
răs- 
sau 

prin 
în-

pentru populație

sistă cei ce se simt ispitiți 
comită asemenea

te, îmbătindu-se 
zia deșartă că necinstea 

va urca niciodată

fap- 
cu ilu-

Dar
_i că alte ________
și reclamațiilor neîn- 

trase la indigo și trans
mise de autorii lor, pe orizontală și 
verticală, către toate forurile de re- 
cepționare. Ne vom opri și în acest 
caz asupra unor . exemple tipice. 
Iată, de pildă, reclamația lui 
Aurel Verzescu, fasona tor la I.F.E.T. 
Sibiu. în 
clamă : a) că 
acordat nu este corespunzătoare pre
gătirii sale ; b) că nu a primit alo
cația de stat pentru copii în cuantu
mul stabilit de lege. Răspunsul 
Consiliului județean al sindicatelor 
Sibiu, care a cercetat această sesi
zare, arată că adevărul altul.

OBLIGAȚIUNI C. E. C. CU
Răspunzînd cerințelor și pre

ferințelor populației care îi so
licită serviciile, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni pune la 
dispoziția acesteia variate in
strumente de economisire, prin
tre care și OBLIGAȚIUNILE 
C.E.C. CU CÎȘTIGURI.

Acestea sînt instrumente de e- 
conomisire la „purtător" (neno
minale) și se emit în valori fixe 
de 200 de lei, 100 de lei, 50 de 
lei și 25 de lei. Obligațiunile 
C.E.C. pot fi procurate la va
loarea nominală în primele ze
ce zile ale lunii, ultimele

CÎȘTIGURI
două decade vînzîndu-se cu di
ferență de pref.

Pentru sumele depuse pe o- 
bligatiuni, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă prin tra
geri la sorți lunare 5 917 cîști- 
guri în bani, în valori cuprinse 
între 50 000 lei și 800 lei.

Pentru instalațiile indus
triale necesare unor între
prinderi românești ofertea
ză 18 firme străine. Pînă 
la urmă, în competiție ră- 
min numai trei. La între
prinderea de comerț exte
rior însărcinată să perfec
teze contractul se prezintă 
primul partener. Trecuse 
faza tatonărilor de rigoare; 
lucrurile au avansat pas cu 
pas pînă la discuția finală 
asupra prețului. Cel inte
resat să vîndă se așează la 
„masa verde", precipitat, 
aproape, nervos. întrebîn- 
du-se dacă are șanse în 
competiție. Marcat de do
rința de a obține neapărat 
comanda. Apoi, brusc, ia- 
tă-1 metamorfozat intr-un 
negustor sigur pe el. Adept 
al „jocului tare". Neclintit 
în oferta lui, deși știa că 
este destul de piperată. 
„Cheia", deci, se afla în 
mecanismul acestei sur
prinzătoare metamorfoze.

— Cînd și în ce împre
jurări s-a produs „schim
barea la față ?“

— Este exact întrebarea 
pe care ne-am pus-o a- 
tunci — ne spune tovarășul 
T. Gheorghiu din Ministe
rul de Interne. Reluăm așa
dar investigațiile în rîndul 
participanților la tratative. 
Ei și numai ei erau în mă
sură să ofere un amănunt 
util, o informație semnifi
cativă. Rugăm pe unul din
tre interlocutori — la care 
intuiam un dezvoltat spirit 
de observație — să reme
moreze pe îndelete ce s-a 
petrecut în prima pauză. 
„Categoric, nimeni n-a pă
răsit încăperea — a preci
zat el. întimplător, mă a- 
flam chiar lingă ușă și aș 
fi observat". „A fost o 
pauză obișnuită ?“. „Cred că 
da. Se formaseră cîteva 
grupulețe ad-hoc, obișnuita

conversație de relaxare, Ia 
o țigară. Grupul partene
rilor străini se afla la doi 
pași de mine. La un mo
ment dat s-a integrat a- 
cestuia și Paulina F„ par
ticipantă la discuțiile de a- 
faceri. îndeplinea în acel 
moment atribuțiile de 
gazdă..."

— în sfîrșit, o pistă...
grăbim

bînd din ochi : „Să ne pre
gătim stilourile de semnă
tură ?“ La care i se răs
punde cu un zîmbet și un 
gest ambiguu, din care se 
putea înțelege și da și nu.

— Și totuși, atît felicita
rea, cît și informația comu
nicată conțineau o suges
tie destul de limpede...

— Ne-am întrebat și noi: 
de ce a făcut-o 1 Din ne-

Nu poate fi îngăduită, și 
nu poate rămine nepe
depsită, nici o tentativă lă
turalnică, necinstită, de 
chiverniseală prin nesocoti
rea intereselor colectivită
ții.

— Cum ați dobîndit certi
tudinea că la mijloc nu e 
ceva curat 7

— Ne-a condus la aceas
ta un al doilea element

Se impune aici 
paranteză. Ce-a 
după aflarea, în împreju
rarea amintită, a 
oferit de concurent ? Exact 
metamorfoza subită a ofer
tantului : „Nu putem lăsa 
nici o centimă din preț" — 
a afirmat el categoric.

— Aminteați și de alte 
dovezi...

care ne-au fost fur-

Două ceasuri de aur

niciodată cu anticipările, 
surîde interlocutorul nos
tru. Mă rog, o „deforma- 
ție" care ține de legile de 
fier ale profesiei : mai pre-, 
suș de orice primează 
faptul concret, doveditor. 
El acuză ori disculpă, lui 
i se cuvine — și-i acordăm! 
— întîietate. Numai pe te
melia faptelor de necon
testat clădim o concluzie, 
construim pista care duce 
la adevăr. Dar să revin... 
Reconstituim discuțiile din 
pauza amintită. în cea mai 
mare parte, schimb de a- 
mabilități'. Teme de con
versație banală. Singurul 
lucru care frapează sînt 
cîteva cuvinte ale Pauiinei 
F. adresate partenerului 
străin : „Sinteți de feli
citat. Ați rămas în compe
tiția finală". Acesta tresare, 
o privește fix. parcă între-

glijență ? Exclus. Paulina 
F. era cunoscută ca o spe
cialistă experimentată. Știa 
că orice informație, cît de 
măruntă, lăsată să circule 
iresponsabil poate schimba 
cursul unor aranjamente în 
comerț, poate crea- grave 
prejudicii. Cuvintele ace
lea să'-i fi scăpat așa, pur 
și simplu ? Oricum, nici 
acest lucru nu putea fi ac
ceptat ca o scuză. Cei care 
lucrează în comerț,ul nostru 
exterior au, se știe, o 
vestitură de maximă 
pundere. Ei cumpără 
vînd valorile create 
eforturile, prin munca 
tregului popor. Datoria lor 
patriotică este să repre
zinte cu demnitate și cin
ste interesele poporului. 
De aceea li se cer corec
titudine exemplară, o ți
nută morală ireproșabilă.

care s-a adăugat .în des
fășurarea logică a cazului, 
în aceeași pauză, Paulina 
F. i-a arătat partenerului o 
cifră înscrisă pe o 
oarecare din agenda 
rou. Foaia respectivă, 
înțeles, a dispărut.
putea scrie un roman în
treg cum am izbutit să 
aflăm cifra care a dus la 
schimbarea bruscă a ofer
tantului în omul negocieri
lor „forte".

— Ce semnifica misteri
oasa cifră ?

— Un lucru extrem de 
grav : prețul ofertantului 
concurent 1 Pînă am sta
bilit însă cu precizie acest 
lucru a trecut timp, iar la 
dosarul Pauiinei s-au adu
nat multe file (citiți do
vezi 1) care o implicau nu 
într-un simplu lanț de ne
glijențe...

nizate de o persoană ce a 
luat masa într-o seară la 
un restaurant din Capi
tală. Acolo, în aceeași sea
ră, intr-un separeu, Pauli
na F. se afla în compania 
ofertanților avantajați. At
mosferă plăcută, antren.. 
„Am vrea, spune galant 
negustorul bucuros de afa
cere, să ne exprimăm re
cunoștința pentru că ați 
fost atît de amabilă cu noi. 
Ce v-ar face plăcere ?" 
„Mi-ar face mare plăcere 
— cochetează (poate prea 
candid pentru virsta ei) — 
două ceasuri. De aur ! 
Unul bărbătesc, „Universal 
Geneve". Celălalt, pentru 
mine. Un „Longines"...

Cele prezentate de in-, 
terlocutorul nostru consti
tuie prilej de profundă me
ditație. Mai întîi, cu privi
re la eroarea in care per-

nu
suprafață și uită adevărul 
că oamenii societății noas
tre au învățat să privească 
în jur cu ochi de stăpîn, 
vigilenți față de orice ma
nifestare de necinste, care 
lezează interesele colecti
vității, fermi în hotărîrea 
lor de a apăra proprieta
tea socialistă.

în același timp, cazul de 
față — care demonstrează 
ce grave prejudicii pot 
aduce elementele dispuse 
să vîndă orice pe „30 de 
arginți" — impune din nou 
o atenție maximă în ce pri
vește selecționarea celor 
cărora Ii se încredințează 
cinstea și răspunderea de 
a mînui secrete economice. 
Oamenii cu o asemenea în
vestitură, pe lingă o te
meinică pregătire profesio
nală. se cuvine să treacă 
cu notă maximă probele 
însușirilor civice și morale, 
să facă dovada concretă a 

. devotamentului |or față de 
interesele poporului. Din 
acest punct de vedere, via
ța și moralitatea Pauiinei 
F., pînă la actul final, cînd 
legea și-a făcut datoria, 
ofereau suficiente semne 
de întrebare.

Iată tot atîtea motive de 
reflecție și autocritică pen
tru t«ti cei care au pro- 
movat-o cu ușurință, fără 
să-i controleze cu spirit de 
răspundere activitatea. Tot
odată, este un prilej de 
meditație și pentru alții, 
dispuși să acorde o nejus
tificată încredere unor in
divizi care nu prezintă ga
ranția morală cuvenită.
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Un volum sporit 
de mărfuri

Și în acest an lucrătorii comer
țului de stat din județul Arad au 
avut în atenție numeroase preocu
pări pentru îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării populației cu 
mărfuri alimentare și nealimenta
re. precum și pentru promovarea 
unor metode noi, variate, de ser
vire a publicului consumator.

în 11 luni din acest an, uni
tățile coordonate de direcția co
mercială a județului și-au înde
plinit planul în proporție de 105 lâ 
sută, valoarea mărfurilor desfăcu
te către populație fiind în această 
perioadă cu peste 60 milioane lei 
mai mare decît în aceeași perioa
dă a anului trecut. Retine atenția 
faptul că, față de 1973, in 11 luni 
din 1974 au fost vîndute cu 15 la 
sută mai multe produse alimenta
re : însemnate depășiri ale cifrelor 
de plan s-au înregistrat și la des
facerea mobilei, confecțiilor și tri
cotajelor. mașinilor de spălat elec
trice. frigiderelor sau altor produ
se de uz gospodăresc și cu folo
sință îndelungată. Totodată, pro
ducția proprie in unitățile de ali
mentație publică a crescut cu 16 
la sută fată de 1973.

Odată cu intrarea în luna de
cembrie — binecunoscuta „lună a 
cadourilor" — au și fost pregătite 
peste 15 000 pachete preambalate 
conținînd „atenții" pentru toate 
vîrstele. iar 86 de unități comer
ciale participă la o interesantă în
trecere a vitrinelor.

Constantin SlMîON 
corespondentul „Scînteii"
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EXEMPICLFR11MAȘH9R
Hotârîrlle Congresului al Xl-lea 
al partidului au stimulat puter
nic energiile creatoare ale co
lectivului de oameni ai muncii 
din cadrul întreprinderii „Elec- 
troaparataj" din Capitalâ în în
trecerea socialistă pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen. Ei adaugă în aceste 
zile noi realizări la cele din 
luna noiembrie, cînd au ob
ținut peste plan o producție în 
valoare de circa 8 milioane lei. 
în imaginile alăturate prezen
tăm cinci dintre muncitorii 
fruntași ai acestei întreprinderi 
(de la stînga la dreapta): Elena 
Manea, Gheorghe Soloschi, Pe- 
tricâ Vîlcan, Maria Tîrmure și 

Virginia Moise
Foto : S. Cristian

® Colectivele Întreprinderilor 
industriale din județul Dolj au 
atins, în aceste zile, cotele de 
plan prevăzute pentru sfirșitul 
celui de-al patrulea an al cinci
nalului. Pină la finele lunii de
cembrie, oamenii muncii din in
dustria județului vor putea rea
liza o producție, globală supli
mentară în valoare de 1,4 mi
liarde lei.

e întreprinderile industriale 
din județul Gor.l au ridicat la 83 
milioane lei valoarea producției- 
marfă realizate peste sarcinile 
la zi ale planului pe acest an. 
în 1974, colectivele din indus
tria județului au realizat supli
mentar 340 000 tone cărbune, 
2 300 tone țiței, o cantitate de 
ciment din care se pot confec
ționa prefabricate pentru 1200 
apartamente, confecții în valoa
re de 361 000 lei, precum și în
semnate cantități de alte pro
duse.

• Colectivul întreprinderii mi
niere Barza a îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de plan pe 
anul 1974. Menținînd acest ritm 
de lucru, pină la finele lunii de
cembrie, minerii de aici vor ob
ține o producție industrială su
plimentară în valoare de _ peste 
14 milioane lei. Avansul cîștigat 
pină în prezent de minerii de la 
I.M. Barza în realizarea cincina
lului înainte de termen a ajuns 
la aproape 6 luni.

• La Șantierul naval din Ga
lați, succesele în muncă se în
lănțuie intr-un ritm de-a drep
tul impresionant. La numai 10 
zile după livrarea mineralieru
lui „Muscel", o nouă navă ma
ritimă a fost furnizată flotei co
merciale românești : cargoul
„Teleprmăn", de 7 500 tdw,_-des
tinat transportului de mărfuri 
generale.. Astfel, de la începutul 
anului și. pină în prezent, con
structorii de nave gălățeni au li
vrat beneficiarilor 11 vase ma
ritime, din care 7 flotei noastre 
comerciale.

• Unitățile industriale din o- 
rașele CaraCal și Balș au realizat 
planul anual. Pină la finele a- 
nului, unitățile industriale din 
cele două localități vor da în 
plus, față de prevederile planu
lui, produse în valoare de peste 
250 milioane lei.

• Recent, în cadrul Combina
tului petrochimic de la Brazi a 
început să producă instalația de 
fracționare a aerului pentru ob
ținerea oxigenului tehnic, a a- 
zotului și argonului. Noul o- 
biectiv industrial, proiectat de 
IPROCHIM București, a fost 
construit de T.C.I. Prahova și se 
caracterizează prin înalta tehni
citate în funcționare, toate pro
cesele tehnologice fiind automa
tizate.

O necesitate de prim ordin:

A

htrnrea disdplinei
a sprijinului us&rdat
întreprinderea „Independența" din Sibiu

Colectivele unităților economice 
din municipiul Sibiu, care au în
cheiat cu bune rezultate luna no
iembrie — o producție globală su
plimentară în valoare de 10 milioa
ne lei, ceea ce face ca depășirea 
pe 11 luni să se ridice la 73 milioa
ne lei, iar la producția-marfă la 
164.milioane lei — depun in aceste 
zile eforturi susținute pentru am
plificarea rezultatelor, pentru recu
perarea integrală și în cel mai 
scurt timp a restanțelor la unele 
produse.

O veste bună de la „Independen- 
ța"-Sibiu :■ Prin eforturi stăruitoa
re, colectivul întreprinderii a reu
șit să recupereze, în ultimele 3 
săptămini, nu mai puțin de 500 din 
cele 600 tone utilaje restante față 
de unele contracte încheiate cu 
unități ale Ministerului Industriei 
Chimice. ANDREI MESEA, directo
rul adjunct al întreprinderii, ne-a 
spus :

— Transmitem combinatelor chi
mice din Turnu-Măgurele și Cra
iova că utilajele (cristalizatoarele) 
care condiționează punerea în 
funcțiune a unor capacități de pro-

ducție cu termen în trimestrul IV/ 
1974 și trimestrul 1/1975 au și fost 
expediate. Pe adresa Combinatului 
petrochimic Pitești au plecat, de 
asemenea, filtrele cu saci pentru 
negru de fum, utilaje care trebuie 
să producă în următoarele două 
luni și la care s-au înregistrat im
portante restanțe față de contract. 
Știm că pentru această mare uni
tate măi avem de realizat un im
portant volum de țevi refractare 
preîncălzitoare. Putem spune că 
aii; fost luate toate măsurile, astfel 
incîț în numai o 'săpțămînă de la 
primirea materialului.,,, 'solicitat 
„Metal-importului" putem livra 
întreprinderii volumul de țevi re
fractare. Solicităm însă, In conti
nuare, întreprinderii „Republica" 
București să facă totul pentru li
vrarea celor 140 tone de țevi con
tractate, în mare parte, pentru tri
mestrul 1/1974 și absolut necesare 
pentru unele utilaje contractate 
de noi cu unități ale industriei ali
mentare.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteli”

întreprinderea „Autobuzul" din Capitală

ION NENCIU, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii : 
Rezultatele înregistrate in 11 
luni din acest an 'nu pot să 
mulțumească colectivul întreprin
derii noastre, planul producției glo
bale nefiind realizat, decît în pro
porție de 96 la sută. Cauzele prin
cipale ale acestei situații se află 
însă localizate, ca de altfel și în 
alți ani, în afara întreprinderii 
noastre. Cele mai mari necazuri au 
fost provocate de livrarea cu întir- 
ziere, în cantități insuficiente, a di
ferențialelor de la întreprinderea 
mecanică Mija, al cărei colabora
tori (întreprinderile „Steagul roșu" 
Brașov, „1 Mai" Ploiești, „Progre
sul" Brăila) nu și-au respectat obli
gațiile. O altă cauză a restanței În
registrate pină acum se datorește 
întîrzierii începerii fabricației au
tobuzelor cu motoare Diesel, întru- 
cît lucrările de construcție a noilor 
linii tehnologice n-au fost la ter- 

' men încheiate, precum și neasigu- 
rării unor repere necesare din țară 
(elemente frînă, cardane, amortizoa- 
re — de la întreprinderea de piese 

v ____ —

auto din Sibiu; cutii de viteză, punți 
— de la „Steagul roșu" din Bra
șov) și din import (piese turnate și 
forjate din oțel, subansamble ca
dru, aparataj bord). în întreprin
dere, organizația de partid, cadrele 
de conducere, întregul colectiv sînt 
hotărîte să facă totul pentru ca de
cembrie să fie o lună record în ac
tivitatea noastră, pentru ca anul 
1974 să se încheie cu un bilanț po
zitiv. Iată de ce facem un apel 
călduros către organizațiile de par
tid și colectivele din întreprinderile 
furnizoare pentru a sprijini efor
turile noastre, incadrîndu-se în 

■graficele de livrare a sUbansam- 
blelor necesare, fără de care nu 
putem obține bune rezultate in 
acest an *- bază sigură de pornire 
în înfăptuirea sarcinilor in anul 
1975.

Precizez că anul 1975, prin sarci
nile deosebite ce revin colectivului 
nostru, va marca înnoirea substan
țială a producției. Astfel, 70 la 
sută din autobuzele fabricate vor 
fi echipate cu motoare Diesel, iar 
întreaga cantitate de autoutilitare

r

PUNEȚI UMĂRUL

E

și troleibuze va fi reprezentată de 
tipuri noi. Desfacerea este acope
rită în mare măsură cu contracte, 
în. ce privește baza materială a 
producției anului viitor, ea este asi
gurată prin repartiții în proporție 
de 90 la sută, restul — laminate fe
roase și neferoase — urmînd să se 
rezolve în aceste zile. Pentru ca 
activitatea de producție din anul 
viitor să se desfășoare la un nivel 
calitativ superior, se preconizează 
luarea unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice care să elimine locurile 
înguste de la presaj greu, prelucrări 
mecanice, linia de troleibuze. Con
siliul coordonator din cadrul Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele trebuie să clarifice, 
în cel mai scurt timp, problema 
asigurării pieselor,,turnate, apara- 
tajului de bord șl a reperelor din

cauciuc pentru producția anului 
viitor;

Acestea sînt problemele de ordin 
tehnic și organizatoric ale produc
ției anului viitor, care sperăm că 
în cel mai scurt timp vor fi rezol
vate. Hotărîtoare în realizarea rit
mică, zi de zi, a sarcinilor de plan 
rămîne însă activitatea practică a 
fiecărui lucrător, de la muncitor la 
director. Tocmai de aceea, chiar în 
aceste zile în atenția organizației 
noastre de partid, a comuniștilor 
se află o serie de acțiuni cu carac
ter politic menite să asigure o bună 
cunoaștere, la nivelul fiecărei for
mațiuni de lucru, de către fiecare 
lucrător, a sarcinilor concrete din 
anul viitor, să determine o întărire 
a disciplinei muncii, a răspunderii 
tuturor .în realizarea obiectivelor 
economice. f

întreprinderea „Steaua roșie" din București

Ing. NICOLAE VASU, directorul 
Întreprinderii : Planul pe patru ani 
ai cincinalului a fost îndeplinit de 
colectivul întreprinderii noastre în 
luna august la producția-marfă și 
in septembrie la producția globală. 
Planul pe 11 luni din acest an a 
fost integral îndeplinit și depășit 
la toți indicatorii : la producția 
globală — 101,4 la sută, la produc- 
tia-marfă — 100.5 la sută, la pro
ductivitate — 103,2 la sută, la be
neficii — 115,3 la sută, iar cheltuie
lile materiale de producție la 1 000 
Iei au fost reduse cu 10,1 lei sub 
prevederile de plan. Aceste rezul
tate au fost obținute in condițiile 
unei creșteri a producției planifi
cate de peste 30 la sută față de 
1973 și a unei schimbări a struc
turii de fabricație. Astfel, au fost 
asimilate'și introduse în fabricație 
în acest an 15 noi produse cu o 
tehnicitate ridicată, cu un consum 
mai mic de metal.

Cît privește activitatea economică 
a întreprinderii în anul viitor, a- 
ceasta are drept obiectiv realizarea 
sarcinilor cincinalului pînă la sfirși
tul lunii mai 1975. Trebuie să men
ționăm că acest obiectiv se va reali
za în condițiile unei creșteri sub
stanțiale a producției în anul 1975 
— cu 21,1 la Sută la producția glo
bală și cu 26,9 la producția-marfă — 
continuării acțiunii de. ridicare a 
tehnicității produselor fabricate — 
vor intra în fabricație în anul viitor 
alte 12 noi produse — și începerii 
Unor lucrări de investiții. Pentru a 
realiza în bune condiții, încă din 
prima lună a anului viitor, sarcini
le deosebite care stau în fața colec
tivului întreprinderii, s-au luat și

se iau măsuri pentru pregătirea în 
bune condiții a activității din 1975. 
Astfel, întreaga producție a între
prinderii este nominalizată, iar 
baza de materii prime necesară este 
acoperită cu repartiții și contracte. 
Cooperările necesare sînt de ase
menea asigurate la această oră. 
Deoarece în 1975 ponderea produ
selor noi va reprezenta peste 40 la 
sută, ne îndreptăm acum atenția 
asupra dotării cu utilajele necesare 
unei fabricații de mai mare tehni
citate, asupra calificării corespun
zătoare a lucrătorilor. Sarcini mari 
ne revin și în domeniul exportului. 
Utilajele de construcții pe care le 
fabricăm au fost pînă acum expor
tate în Cehoslovacia, Polonia, Libia, 
Sudan, Cuba și s-au bucurat de 
bune aprecieri. Există premise cer
te ca cerințele să crească. Ne re
vine însă obligația să cunoaștem 
din timp partenerii externi, preten
țiile acestora, pentru a ne organiza 
corespunzător producția.

Cum spuneam mai înainte, anul 
1975 va marca pentru întreprinde
rea noastră o schimbare importan
tă în ce privește gradul de tehnici
tate al produselor pe care le fabri
căm. In acest sens, organizația 
noastră de partid, conducerea în
treprinderii au stabilit un plan con
cret de acțiune, cu termene și res
ponsabilități precise, în vederea 
respectării cu strictețe a tuturor 
fazelor de asimilare a produselor 
noi. Sîntem convinși că, asigurînd 
o amplă mobilizare a întregului 
colectiv, vom realiza cincinalul cu 
7 luni mai devreme nu numai Ia 
indicatorii cantitativi, ci și Ia cei 
calitativi.

Dan CONSTANTIN

O cerință care justifică 
toate eforturile :

alinei-cit mai grabnic încheiate
în partea de sud și de est a țării, timpul se menține în continuare 

favorabil executării arăturilor adinei de toamnă. Sînt folosite din plin 
aceste condiții pentru a se încheia lucrările pe toate suprafețele pre
văzute ? Am urmărit răspunsul la această întrebare în cadrul unui 
raid-anchetă organizat în două județe situate în partea de est a țării, 
unde executarea arăturilor adînci este întirziată.

Pînă în prezent, în cooperativele 
agricole din județul IAȘI, arăturile 
pentru însămințările de primăvară 
au fost efectuate pe mai bine de 
100 000 hectare, din cele 120 000 hec
tare prevăzute. Ce măsuri s-au 
luat în ultima vreme.pentru a re
cupera întîrzierile în efectuarea 
acestei lucrări, întîrzieri determi
nate de neeliberarea la timp a te
renurilor de coceni într-o serie de 
cooperative, de unele defecțiuni 
în organizarea muncii tractoriști
lor? Ne răspunde ing. Lucian Hat- 
manu, directorul direcției agricole 
județene : „Am repartizat specia
liștii direcției agricole și ai Trustu

lui S.M.A. pe unități. La.fața locu
lui, A au concentrat forțele meca
nice și atelajele la transportul co
cenilor, au organizat munca tracto
riștilor. Specialiștii respectivi vor 
rămîne pe teren pină se vor încheia 
arăturile de toamnă. Ca urmare a 
măsurilor luate, la ora actuală a- 
proape toate suprafețele au fosf 
eliberate de coceni, astfel incit 
tractoriștii au suficient front de 
lucru. Pe de altă parte, am organi
zat schimburi prelungite și schim
buri de noapte la arat. Am luat și 
o altă măsură : pe tractoare lu
crează toți cei care cunosc această 
muncă — șefii- secțiilor de mecani

zare, mecanicii, de ateliere, elevii 
tractoriști".

Intr-adevăr, tractoriștii ieșeni 
depun eforturi susținute pentru a 
termina cît mai repede arăturile 
adînci de toamnă, spre a crea astfel 
condiții bune recoltei anului viitor. 
La Tătăruși, Stolnlcerti-Prăjescu, 
Verșeni, Mircești, Mogoșeștî-Siret. 
Ruginoasa, Strunga, Țibana și in 
alte cooperative agricole arăturile 
s-au încheiat. .Tractoriștii de aici 
nu se odihnesc însă ei au mers să 
dea ajutor vecinilor, adică unități
lor agricole j din raza aceluiași Con
siliu intercooperatist. Zilele acestea, 
acțiunea de întrajutorare s-a extins 
și între consiliile intercooperatiste. 
De pildă, la Moțca au venit 10 trac
toare de la ; consiliul intercoopera
tist Ciortești ; de la Lețcani 8 trac
toare lucrează la Țibănești; iar de 
la Strunga tractoarele au fost tri
mise la Tg. Frumds. Se apreciază

că, prin aceste măsuri, arăturile se 
vor încheia în cel mult 8—10 zile 
și în județul Iași.

Manole CORCACI 
corespondentul „Spînteii”

în județul BOTOȘANI au mai ră
mas de arat circa 25 000 hectare — 

• suprafață destul de mare dacă a- 
vem în vedere că timpul este îna
intat. Ing. Constantin Dimitriu, di
rectorul direcției agricole județene, 
cdnsideră că întîrziereâ s-a datorat 
prelungirii cu circa o lună a peri
oadei de vegetație la floarea-soare- 
lui și porumb. La aceasta se adau
gă excesul de umiditate, evapora- 
ția redusă , și .numărul mic de zile 
cu îngheț din lunile noiembrie și 
decembrie, care n-au permis accesul 
tractoarelor pe teren.

Dar și în aceste condiții, nume
roase cooperative agricole din ju-

0 invitație adresată centralelor de resort 
pentru soluționarea problemelor pe care 
le ridică șantiere ale chimiei din județul Brașov

Pentru dezvoltarea capacităților 
existente și crearea de capacități 
noi, în unitățile industriei chimice 
din județul Brașov sînt prevăzute 
atît în acest an, cit și în anul ce 
vine, importante lucrări de inves
tiții. Dar, așa cum au evidențiat 
analizele întreprinse în ultima vre
me de organele județene de partid 
și de stat, se înregistrează serioase 
întîrzieri în execuția și terminarea 
unora din aceste obiective de in
vestiții.

Să ne oprim, mai întîl, la Com
binatul chimic din orașul Victoria. 
Aici trebuia — conform termenului 
stabilit prin planul de stat — să in
tre în funcțiune în cursul lunii sep
tembrie a.c. un important obiectiv 
industrial : instalația metanol 4.

— Instalația — ne-a declarat in
ginerul Victor Popescu, șeful șan
tierului de construcții — putea fi 
predată beneficiarului la termenul 
stabilit dacă s-ar fi asigurat toate 
utilajele și materialele necesare. 
Or, contractarea lor a început 
foarte tîrziu. La ora cînd noi am 
început lucrările, incă nu erau con
tractate multe din acestea. Așa se 
face că, în momentul în care insta
lația trebuia să pornească, circa 
800 tone utilaje și materiale nu so
siseră pe șantier. Este, printre al
tele, cazul preîncălzitoarelor (furni
zor : I.V.C.F. Rm. Vîlcea), al caza
nului auxiliar și economizorului 
(furnizor : întreprinderea „Vulcan" 
București), al expandorului (furni
zor : întreprinderea mecanică
București).

Din cele relatate de Gheorghe 
Pria, șeful serviciului plan dezvol
tare al combinatului, la Unele uti
laje au fost stabilite termene de 
livrare necorelate cu termenul de 
intrare în funcțiune a instalației. 
Chiar în aceste condiții, întreprin
derea de ventilatoare București a 
solicitat noi termene.

Dacă în cazul combinatului din 
orașul Victoria întîrzierile se dato- 
resc nesosirii pe șantier a unor 
utilaje, la Combinatul chimic din 
Făgăraș cauzele sînt în principal 
de altă natură : neasigurarea 
fronturilor de lucru cu forță de 
muncă Ia nivelul necesităților, 
necorelarea unor faze de lucru. Un 
exemplu : la secția nr. 5 totul este 
pregătit pentru începerea probelor, 
cu excepția rețelelor de apă, a căl
durii. Și din această cauză, instala
ția nu poate fi pornită. Pentru 
ca instalația să poată fi predată

in acest an, au fost luate mă
suri privind concentrarea unor 
forțe suficiente, în așa fel ca pină 
Ia 20 decembrie lucrările să fie 
practic încheiate, urmînd să încea
pă probele. Beneficiarul își aduce o 
contribuție substanțială la aceste 
lucrări prin organizarea unor echipe 
speciale de muncitori care lucrează 
cot la cot cu cele ale constructo
rului.

— Restanțele fizice pe care le în
registrăm nu sînt mari — ne spune 
ing. Victor Iovu, secretarul comi
tetului de partid pe combinat — 
ele puțind fi recuperate pină la fi
nele anului. Pentru aceasta se im
pune ca T.C.I. Brașov să concen
treze, la lucrările unde se înregis
trează întîrzieri, forțe de muncă 
suplimentare. Conducerea combina
tului acordă un sprijin substanțial 
constructorului, asigurîndu-i meca
nici, electricieni, lăcătuși. Dar tre
buie ca această forță să fie mai 
bine folosită de constructor. La co
mitetul de partid, la conducerea 
combinatului și chiar la construc
tor se apreciază — fapt deosebit 
de pozitiv — că există toate con
dițiile pentru ca planul de investi
ții pe 1974 — valoric și fizic — să 
fie realizat integral.

O situație care nu poate satisface 
pe nimeni există la întreprinderea 
chimică din Rîșnov. Și aici se în
registrează întîrzieri apreciabile la 
cele două mari obiective, cu ter
mene de punere în funcțiune în 
acest an : instalația de auxiliari 
textili (etapa a Il-a) și instala
ția de poliacetali viniliei. După 
cum am fost informați de condu
cerea întreprinderii, întîrzierea se 
explică tot prin neasigurarea,utila
jelor. Ceea ce este curios este 
faptul că .și aici multe "din utilajele 
principale au termene de sosire pe 
șantier cu 3—4 luni după termenul 
prevăzut prin graficul de punere în 
funcțiune a celor două instalații.

Titularul acestor investiții impor
tante — Ministerul Industriei Chi
mice — centralele industriale de 
resort trebuie să clarifice neîntîr- 
ziat toate problemele care se ridică 
în legătură cu finalizarea lucrări
lor la aceste noi capacități și să 
acorde un sprijin concret și efi
cient pentru depășirea greutăților 
cu care se confruntă constructorii 
și beneficiarii.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteli"

Arâturile adinei d9 toamnâ sînt la ordinea zilei în agricultură. Aparatul fotografic a surprins un aspect 
de muncă la cooperativa agricolă Ruginești, județul Vrancea, unde se ară ultimele suprafețe

Foto : N. Buică

deț au obținut rezultate bune la 
arat. De pildă, în cooperativele agri
cole Tudora, Corni, Pdiana, situate 
in zona umedă a județului și avirid 
de arat cite 1 000—1 500 de hectare, 
lucrările urmează a fi încheiate in 
cel mult 2 zile. Este o dovadă că 
acolo unde munca a fost bine or
ganizată, unde tractoarele au fost 
folosite din plin, s-au putut ara 
suprafețe mari. în alte unități însă, 
tocmai defecțiunile organizatorice 
au determinat un ritm de lucru

nesatisfăcător la arat. Ne referim 
la cooperativele agricole Movila 
Ruptă, Santa Mare, Zlătunoaia, 
Dimăcheni ș.a„ unde mai sînt mari 
suprafețe de arat.

Pentru impulsionarea arăturilor, 
inlregul aparat al comitetului ju
dețean de partid și specialiștii di
recției agricole au fost repartizați 
in unitățile agricole, unde, ajută la 
organizarea muncii. între altele, 
s-a luat măsura ca toate tractoa
rele să lucreze noaptea, cînd pă- 
mintul îngheață la suprafață. Ziua,

pe măsură ce condițiile de lucru 
devin neprielnice, se renunță la o 
cormană, iar plugurile lucrează nu
mai cu două brazde. De asemenea, 
toate atelajele din cooperativele a- 
gricole au fost concentrate la 
transportul cocenilor, pentru a se 
crea front de lucru tractoarelor. 
Din calculele făcute, rezultă că în 
circa 10 zile atit transportul coce
nilor de pe cimp, cit și arăturile 
de toamnă vor fi încheiate.

Ion MAX1MIUC
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ȘCOALA, PRACTICA ELEVILOR
și cerințele economice ale județului
în (repetate, rînduri, secretarul ge

neral al partidului a subliniat cu 
pregnanță ideea necesității unei ac
țiuni permanente, concertate a tutu
ror factorilor din domeniul învățămîn- 
tului, in direcția educării tineretului 
prin muncă și pentru muncă. Există 
aici un imens spațiu de acțiune și un 
fertil cîmp de afirmare pentru între
gul potențial' material și uman de 
care dispune societatea noastră socia
listă. Dar acordul dintre învățămînt, 
cercetare, producție pe linia formării 
tinerei generații în spiritul respectu
lui pentru muncă vizează nu numai 
o anumită unitate școlară sau ramu
ră a creației materiale, ci presupune 
o integrare deplină a tuturor facto
rilor meniți să faciliteze pregătirea 
pluridisciplinară a viitorilor absol
venți. în această perspectivă, lucră
rile Congresului al XI-lea al parti
dului, subliniind în mod magistral 
rolul școlii in instruirea șl educarea 
tineretului prin și pentru muncă, au 
evidențiat totodată multiplele posibi
lități de înfăptuire a integrării invă- 
țămintului cu producția și cercetarea 
și, cu deosebire, necesitatea încadră
rii activităților productive din școli 
in programele de producție ale uni
tăților economice.

Cu mai mult timp In urmă, biroul 
Comitetului județean de partid Ilfov 
a orgănizat o amplă dezbatere și ana
liză cu toți factorii de răspundere pe 
tema pregătirii tehnico-productive a 
elevilor. Acțiunea a urmărit să pună 
in valoare posibilitățile existente în 
județ, dar și să stimuleze și generali
zeze unele inițiative, preocupări și 
rezultate notabile.

O privire succintă asupra etapelor 
parcurse în acest domeniu, în ultimii 
ani, ne relevă schimbări cantitative 
și calitative concretizate într-o mai 
bună profilare a rețelei școlare,, o an
corare mai directă a fiecărei unități 
de învățămint în cerințele economice 
și sociale concrete ale localității unde 
școala ființează. Sute de laboratoare, 
cabinete, loturi școlare au îmbogă
țit în ultimul timp peisajul oarecum 
monoton al unor școli unde singu
rele activități practice se rezumau la 
elemente de artizanat.

în liceele „Ion • Maiorescu" din

Peisajul-o modalitate 
de confesiune

Două expoziții bucu- 
reștene (la galeriile 
„Orizont" — expoziția 
Micaelei Eleutheriade, 
și la galeriile „Sime- 
za“ — expoziția Măriei 
Constantin) readuc în 
atenția publicului bucu- 
reștean, fiecare cu alte 
mijloace. într-un lim
baj diferențiat în func
ție de formație ,și de 
afinități personale, as
pecte dintre cele mai 
variate ale peisajului.

MICAELA 
ELEUTHERIADE
Numeroase expozi

ții personale. . particip 
parea constantă a Mi- 
caelei Eleutheriade la 
toate manifestările co
lective de artă plasti
că organizate au im
pus-o de-a lungul a- 
nilor pe artistă, ca pe 
o prezență activă. Pei
sajele și naturile sta
tice, genuri bine sta
tornicite în pictura 
noastră, ocupă, și de 
această dată, un loc de 
seamă în ansamblul 
expoziției de la gale
riile „Orizont".

Alcătuind adevărate 
„jurnale de călătorie", 
lucrările acestei expo
ziții se înscriu ca tot 
atîtea. impresii comu
nicate direct, ca tot a- 
titea „documente". Spi
ritul și pasul alert al 
Micaelei Eleutheriade 
au străbătut numeroase 
orașe și priveliști ine
dite, pe care ochiul ei ■ 
le-a înregistrat atent. 
Notațiile directe, la 
fața locului, par com
pletate apoi în li
niștea atelierului, în 
dorința de a fixa cît 
mai bine raportul în
tre constantele unui 
peisaj și inițiativele, 
mereu reînnoite, de 
a-1 capta în trăsăturile 
sale cele mai caracte
ristice. Infinitele as
pecte concrete ale a- 
cestui peisaj — indi
ferent de numele pe 
cape l-ar purta („Ve
dere din Pekin", „La 
poalele muntelui Ara
rat", „Vaporaș galben 
la Ialta". „Belgradul 

noaptea" etc.) — par 
reduse la indicații e- 
sentiale, la cîteva ele
mente definitorii, ca 
pentru a izola imagi
nea ■ de . neprevăzute 
combinații cromatice 
care ar fi putut să o 
amenințe.

Invitație la comen
tariul metaforic, la 
corelația ingenioasă, 
anuntind adevărate e- 
rupții lirice, aceste 
peisaje evocă parcă un 
spațiu și un timp in
terior. Ele nu se remar
că neapărat prin nou
tatea limbajului (cu

care ne-au obișnuit nu
meroasele expoziții de 
pină acum ale artis
tei), cît mai ales prin 
spiritualitatea de esen
ță clasică pe care ne-o 
evocă.

MARIA 
CONSTANTIN

Cele două titluri, 
„Vara" (acuarele) și 
„Mîinile" (desene), sub 
care Maria Constantin 
și-a reunit lucrările 
actualei șale expoziții 
de la galeriile „Sime- 
za“ indică însăși cheia 
unei posibile descifrări. 
Căci dacă acuarelele 
primului ciclu oferă un 
spectacol al lumii pro
iectat prin lentile mul
ticolore, iscind rezo
nante pe care le-am 
numi muzicale, cel 
de-al doilea ciclu mar
chează efortul impreg
nat de sensibilitate, de 
a prospecta noi dome
nii ideatice.

Graficiană cunoscu
tă și apreciată mai a- 
les pentru sensibilita
tea și rafinamentul cu 
care mînuiește mate
ria imponderabilă a a- 
cuarelei, Maria Con
stantin se prezintă în 
cadrul actualei expo
ziții preocupată. în

Giurgiu, Călugăreni, nr. 1 din Olte
nița, în școlile generale din Afumați, 
nr. 5 din Oltenița, Buftea și altele nu 
numai că au apărut tehnologii mo
derne, aparate și instalații de mare 
ingeniozitate executate de elevi, dar 
noile locuri de muncă au stimulat 
pasiunea multor elevi, finalizindu-se 
cu opțiuni definitive din partea aces
tora pentru meseriile învățate în 
școală. Iată de ce, față de anii trecuți, 
cind la școlile profesionale de me
canici agricoli din Călugăreni, Cioro- 
girla, Tărtășești și altele se înscriau 
5—10 elevi din județ, în acest an șco
lar numărul celor înscriși în anul I, 
numai din absolvenții școlilor gene
rale ilfovene, a depășit 2 000.

Desigur, nu este o întîmplare, pen
tru că Ilfovul are încă o puternică 
structură economică agricolă, iar 
nevoia de cadre in acest domeniu o 
resimțim în toate implicațiile ei, avînd 
în vedere dezvoltarea viitoare a unei 
agriculturi moderne, dotarea cu ma
șini și utilaje tot mai perfecționate, 
punerea în funcțiune a celor două 
sisteme naționale de irigații de pe 
teritoriul județului — Mostiștea și 
Giurgiu-Răzmirești.

Nu putem afirma că rezultatele 
obținute sînt pe măsura posibilități
lor. Mai există, din păcate, la unii 
conducători de unități econpmice pă
rerea că problemele pregătirii prac- 
tico-productive se rezolvă prin orele 
de muncă patriotică sau prin parti
ciparea elevilor la activitățile din 
campania agricolă. Mentalitatea se 
răsfrînge și in raporturile ce se sta
bilesc între școli și întreprinderi, in 
sensul că se încearcă să se acredi
teze ideea că nu sînt suficiente posi
bilități de dotare a atelierelor și de 
îndrumare a practicii elevilor, că 
problema pregătirii cadrelor este un 
atribut ce aparține în exclusivitate 
școlii. Dimpotrivă, experiența de
monstrează că tocmai în asemenea 
întreprinderi nevoia de cadre se re
simte în toate implicațiile ei. Firește, 
asemenea exemple sînt din ce în ce 
mai izolate, iar numeroase școli și 
unități economice, cum sînt cele din 
Giurgiu, Oltenița, Buftea, Brănești, 
Bolintin Vale, Urziceni etc., au în
ceput să colaboreze în privința pre
luării unor repere industriale, a re

primul rînd, de ace
lași material ale cărui 
rezonante profunde nu 
contenește să le inves
tigheze. Natura ei des
chisă, intens receptivă 
la aspecte dintre cele 
mai variate ale peisa
jului românesc, la tot 
ceea ce oferă mai ca
racteristic mediul în
conjurător, dar și ca
racteristicile acuarelei, 
atît de pretențioase în 
tratare, au obligat-o 
pe artistă să-și con
sume emoția în repezi 
și remarcabile exterio
rizări, în reacții acu
te de o specifică fer
voare. Mediul impreg
nat de apă și de sare 
al Deltei a constituit, 
din acest punct de ve
dere, motivul ideal 
pentru artistă. Maria 
Constantin a găsit va
riate modalități de a 
fixa „clipa", confir- 
mînd încă o dată vir- 
tuțile-i cunoscute în 
mînuirea acuarelei. 
Culoarea pare a fi pri
ma condiție a acestor 
lucrări. Din și pentru 
culoare par a fi crea
te aceste imagini în 
care formele se în
trepătrund, într-o miș
care aproape osmoti
că. pentru a oferi lo
cul de cinste armonii
lor, mai în surdină 
sau mai vii, de t cu
loare.

Lirismul și sensi
bilitatea cu care sînt 
realizate acuarelele 
este întregit, în ciclul 
de desene, prin cău
tări de ordin mai ra
țional. Motivul cunos
cut al mîinii a deve
nit pretextul declanșă
rii unor jocuri ale fan
teziei. In posibile miș
cări. dintre cele mai 
variate, ale mîinii, ar
tista a descoperit mul
tiple ipostaze ale 
chipului omenesc, a 
descifrat expresii, a 
construit atitudini. 
Fără titlu, aceste lu
crări invită vizitato
rul la o conlucrare 
pentru Identificarea 
mesajului intenționat 
de artistă.

Marina PREUTU 

zolvării unor cerințe de optimizare a 
consumului de combustibil, precum 
și prin executarea unor aparate și 
instalații (de emisie și recepție, ge
neratoare de frecvență, stații de ra- 
dioficare etc.), toate vizînd in ultimă 
instanță ideea conexiunii învățămîn- 
tului cu producția, transformarea la
boratoarelor și atelierelor școlare in 
microsecții de producție.

Unele școli, cum sînt cele din 
Scărișoara-Hotarele, Curcani. Afu
mați, Crînguri-Singureni, Clejani, 
Fierbinți și altele, au făcut observații 
și cercetări pe țema structurii și 
ameliorării solului, a optimizării cui-. 
turilor, a valorii și funcțiilor germi
native ale semințelor, reușind ca pe 
anumite suprafețe să obțină produc
ții superioare celor realizate de uni
tățile agricole. .

Din păcate însă, în unele școli din 
mediul rural, nu toți profesorii de bio
logie, chimie, agricultură se ridică încă 
la nivelul cerințelor și exigențelor 
actuale, dar nici toate conducerile 
unităților economice de la sate nu 
acordă sprijin efectiv și eficient pre
gătirii elevilor pentru profesii speci
fice agriculturii. Deși am organizat 
numeroase consfătuiri, schimburi de 
experiență, dezbateri, credem totuși 
că mai avem încă multe de făcut 
pentru ca în forul intim al fiecărui 
învățător și profesor să-și găsească 
loc ideea necesității unui învățămint 
cu o puternică orientare practică.

Perspectivele deschise Ilfovului de 
documentele celui de-al XI-lea Con
gres, nevoia acută de cadre în ra
muri cum sînt industriile chimică, 
navală, textilă. In agricultură, con
tinua modernizare a unităților exis
tente, apariția unor / întreprinderi și 
ramuri industriale noi sînt doar cîte
va din sarcinile și direcțiile în care 
trebuie să se înscrie activitatea tutu
ror școlilor din județul nostru. Co
mitetul județean de partid a și în
treprins unele măsuri în acest sens 
.și a stabilit un program complex de 
activități ce vizează munca și orien
tarea organelor și organizațiilor de 
partid, a conducerilor de upități eco- 
npmice și de școli, a organizațiilor 
de U.T.C. și pionieri, a tuturor facto
rilor chemați să contribuie la educa
ția tinerei generații în cultul 
muncii. Acest program a fost 
dezbătut cu toți factorii implicați în 
realizarea lui — cadre de conducere 
de la nivel județean, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de tine
ret, directorii unităților economice și 
școlare, specialiști și cadre didactice. 
Deși n-a trecut mult timp de la or
ganizarea acelei dezbateri, se poate 
aprecia că ea a contribuit la o și mai 
accentuată punere în valoare a mul
tiplelor posibilități existente în acest 
domeniu în județul nostru : dacă Ia 
începutul anului școlar valoarea pro
ducției ■ ce se preconiza a fi realizată 
de elevi era de circa 1 milion lei. 
după consfătuirea organizată la ju
deț, după reevaluarea posibilităților, 
școlile au încheiat contracte cu uni
tățile economice pentru realizarea 
unei producții în valoare de aproape 
6 milioane lei; „

Considerăm că, prin măsurile ini
țiale și preconizate, ne vom înscrie, 
și mai mult în amplul proces de mo
dernizare și perfecționare a învăță- 
mintului, ceea ce va da acestuia un 
puternic caracter formativ, militant 
și revoluționar, în concordantă cu 
cerințele și sarcinile reieșite din do
cumentele celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Gheorqhe MARINESCU 
secretai al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R,

(Urmare din pag. I) 
cît orice tendință de a se con
cepe activitatea propagandiștilor 
sau agitatorilor ca o suită de prele
geri general-valabile, „bune pentru 
orice auditoriu" — și, de fapt, tocmai 
prin aceasta — de o eficiență redusă 
pentru orice auditoriu. De aceea, în 
activitatea propagandiștilor, agitato
rilor trebuie să se îmbine strîns în
sușirea temeinică a documentelor 
Congresului cu investigarea și cu
noașterea aprofundată a problemelor 
specifice domeniului sau colectivului 
respectiv și cu efortul propriu de a 
reliefa din documente ceea ce re
vine în mod direct, concret, particu
lar acelui domeniu sau colectiv, în 
funcție de sarcinile sale imediate, de 
problemele sale concrete.

Așa cum este știut, hotărîrile Con
gresului, vizînd o arie tematică ex
cepțional de vastă, care include prac
tic toate sferele de activitate socială, 
situează în centrul preocupărilor 
problemele dezvoltării bazei tehnico- 
materiale. ca factor motor al între
gii dezvoltări a societății. In deplină 
concordantă cu aceasta, organizațiile 
de partid sînt chemate să situeze 
problemele economice în miezul în
tregii activități politice de masă, să 
le acorde prioritate absolută, atenția 
principală.

Astfel, ținînd seama de cerințele 
diferențierii, potrivit problematicii 
specifice, organizațiile de partid din 
industrie sînt chemate să-și oriente
ze munca politică în primul rînd 
spre problemele îndeplinirii Inte
grale a planului pe 1974 și a anga
jamentelor asumate pe acest an, 
pentru lichidarea oricăror restanțe, 
pentru pregătirea în condiții optime 
a producției pe 1975, ca o premisă 
esențială a realizării marelui obiec-

tv ZAHARIA STANCU
___________________

PROGRAMUL 1
16.00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune tn limba germană.
19.10 Intllnlre cu Finland^ — film 

documentar.
19.20 1001 de seri : Dinky.
19.30 Telejurnal, o Acum, princi

palul — acțiunea de înfăp
tuire a hotărlrilor Congresu
lui.

20.00 România de astăzi, România 
de rpiine. Revista soclal-po- 
lltlcă TV.

30.35 Film artistic : „Atacul tre
nului cu aur" — prâducție a 
studiourilor sovietice. Pre
mieră pe țară.

22.10 24 de ore,
22.30 închiderea programului.
PROGRAMUL 2
17.30 Film artistic : „Fata care

vinde flori" — producție a 
studiourilor din R.P.D. Co
reeană. Film distins -cu Me
dalia juriului la Festivalul 
filmului de la Karlovy-Vary 
— 1972. Premieră TV.

19.30 Telejurnal a Acum, princi
palul _ acțiunea de înfăp
tuire a hotărlrilor Congresu
lui.

20.00 Muzică populară,
20.35 Biblioteca pentru toți e Tra

diții revoluționare, democra
te șl patriotice ale literaturii 
române a încă un Imn țle, 
țara mea mult dragă.

21.20 Telex.
21.25 Armonii de iarnă. Muzică 

distractivă cu formația Radu 
Goldlș.

21.45 Univers științific. Avanpos
turi ale științei și tehnicii 
românești a ICECHIM — in
stitut. pivot in industria chi
mică a Orășelul, fizicienilor. 
Reportaj la Central național 
de fizică București — Măgu
rele.

22.10 Mărire vouă, oameni ai pa
triei mele. Spectacol de ba
let românesc contemporan.

22.25 închiderea programului.

Expoziția 

„Arfă și computer"
Joi la amiază, sub auspiciile Con

siliului Culturii și Educației Socia
liste, în sala de expoziții de la 
Teatrul Național din Capitală s-a 
deschis expoziția „Artă și computer", 
realizată de Institutul „Goethe" 
din Miinchen. Sînt prezentate pre
ocupările existente astăzi In 
R. F. Germania privind ■ utilizarea 
ordinatorului în diferite domenii ale 
artei.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției, prof. univ. dr. docent Edmond 
Nicolau, prorector al Universității 
populare din București, și dr. Her
bert W. Franke, din R. F. Germania, 
au vorbit despre prezența tot mai 
activă a ciberneticii în viața omului 
de astgzi.

La manifestare au participat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, loan Botar, secretar general a! 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de știință și artă.

Au fost de față Erwin Wickert, am
basadorul R. F. Germania la Bucu
rești, alți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres) 

tiv național — cincinalul înainte de 
termen. Organizațiilor de partid de 
pe șantiere le revine sarcina de a-și 
intensifica activitatea politică de 
masă pentru a determina o puternică 
mobilizare a constructorilor și mon- 
torilor în vederea realizării la ter
men a investițiilor, accelerării rit
mului lucrărilor, încheierii grabnice 
a montajului tehnologic și dării in 
funcțiune, la parametrii proiectați, a 
tuturor capacităților de producție 
planificate pe acest an. în agricul

In lumina hotăriraor Congresului al XI-lea al P. C. I
tură, sarcinile prioritare ale acestei 
perioade, spre a căror îndeplinire 
trebuie orientată munca politică a 
organizațiilor de partid din coopera
tivele agricole și întreprinderile agri
cole de stat, sînt terminarea cît mai 
grabnică a arăturilor adinei, strînge- 
rea furajelor, fertilizarea terenurilor 
spre a se asigura astfel bbținerea 
unor recolte bogate în anul viitor, 
accelerarea lucrărilor de construcții 
și îmbunătățiri funciare. Desigur, nu 
este vorba numai de o diferențiere a 
muncii politice în raport cu aceste 
sectoare mari, ci și de luarea în 
considerare a problemelor de deta
liu ale fiecărei unități productive — 
fie că este vorba de problema creș
terii productivității muncii sau a 
economisirii materiilor prime și ma
terialelor, a îmbunătățirii calității 
producției, a întăririi disciplinei etc. 
— in funcție de acuitatea acestora 
determinîndu-se accentele muncii 
politico-educative.

A încetat din viață, In dimineața 
zilei de 5 decembrie, Zaharia Stancu, 
strălucit reprezentant al culturii ro
mânești, romancier, poet, ziarist, care 
In decursul a cinci decenii a desfășu
rat o vastă activitate literară $1 pu
blicistică, pusă în slujba cauzei pro
gresului social al poporului nostru.

Născut la 5 octombrie 1902, în co
muna Salcia, județul Teleorman, 
dintr-o familie de țărani să
raci, cunoaște din fragedă ti
nerețe asuprirea și exploatarea 
orinduirii burghezo-moșierești, 
pe care avea să le înfățișeze 
în pagini de mare forță artisti
că. demascatoare, în opera sa 
literară. Argat pe o moșie 
boierească, ucenic tăbăcar, 
vinzător de băcănie, mic. func
ționar, Zaharia Stancu este si
lit de vicisitudinile vieții să 
facă mari eforturi pentru a 
învăța, pentru a deVeni primul 
știutor de carte din familia sa,

Debutează pe tărîmul litera
turii în anul 1920, publicînd 
apoi versuri în cele mai cu
noscute reviste ale epocii. Vo
lumul de versuri „Poeme sim
ple", editat în 1927, a fost dis
tins cu Premiul Societății scri
itorilor români. Scrie, de ase
menea, nuvele, povestiri, ro
mane,

între anii 1928—1932 urmea
ză Facultatea de litere și fi
lozofie, luindu-și licența In 
1933. în același an, editează re
vista „Azi", la care colaborea
ză personalități de seamă ala 
vieții literare interbelice. Ma- 
nifestînd o caldă simpatie pen
tru truditorii pămintului, pen
tru oamenii simpli, desfășoară, tot
odată, o bogată activitate de ziarist, 
condeiul săi| înfierînd nedreptățile 
sociale, politicianismul, corupția și 
afacerismul claselor exploatatoare, 
complicitatea lor la ascensiunea fas
cismului. Alături de exponenți de 
seamă ai științei, artei și culturii pro
gresiste din țara noastră, Zaharia 
Stancu demască și condamnă cri
mele fascismului, ia atitudine hotă- \ 
rîtă Împotriva tendințelor de fasci
zare a țării, exprimă solidaritatea mi
litantă a poporului român cu forțele 
antifasciste internaționale, cu demo
crații spanioli care luptau cu arma 
in mină pentru apărarea libertății. 
Pentru activitatea desfășurată împo
triva dictaturii antonesciene, a ocu- 
panților hitleriști a fost internat, ală
turi de alți patrioți și democrat!, in 
lagărul de la Tg. Jiu.

După victoria insurecției naționa
le armate antifasciste și antiimperia- 
liste, Zaharia Stancu își consacră 
forța creatoare slujirii idealurilor de 
libertate și progres social, vastei o- 
pere de edificare a societății socia
liste pe pămîntul României, înfăp
tuite de poporul nostru, sub condu

Constituirea comisiei pentru organizarea funeraliilor
Pentru organizarea funeraliilor a- fost constituită o comisie formată din ședințe, Miron Nicolescu, Virgil

cademicianului Zaharia Stancu, • tovarășii : Dumitru Popescu, pre- Teodorescu.

De la comisia pentru organizarea funeraliilor
Comisia pentru organizarea fune

raliilor academicianului Zaharia 
Stancu comunică ; sicriul cu corpul 
defunctului va fi depus la Marea 
Adunare Națională. Pentru a-și pu

Odată bine înțelese, bine conturate 
aceste obiective, este necesar ca or
ganizațiile de partid să asigure 
orientarea convergentă spre acestea 
a absolut tuturor mijloacelor muncii 
politice de care dispun — de la în- 
vățămîntul politico-ideologic și eco
nomic de masă, propaganda prin 
conferințe și pină la activitatea cul
turală. Ținînd seama de marea forță 
de influențare a conștiințelor pe care 
o au agitația politică, activitatea mo
bilizatoare a agitatorilor, se impu

ne o puternică intensificare a 
acestei activități in multiplele ei 
ipostaze — munca de la om la om, 
convorbirile, întîlnirile-fulger și dis
cuțiile din pauzele lucrului etc. Așa 
cum conducerea partidului a reco
mandat în repetate rînduri, absolut 
toți membrii partidului, indiferent de 
funcție, trebuie să se considere și să 
acționeze ca agitatori în mijlocul co
lectivului in care lucrează. Cu atît 
mai mult sînt chemate să participe 
la munca de agitație cadrele de con
ducere, care, prin cunoașterea mai 
aprofundată a problemelor din unita
tea respectivă, prin pregătirea și au
toritatea de care se bucură, ii pot 
spori considerabil eficiența, puterea 
de înrîurire.

în acest context trebuie asigurată 
o puternică activizare și reactualizare 
a întregii agitații vizuale și auditive. 
Nu este firesc și nu se poate accepta 
ca, în timp ce în aplicarea hotăriri- 

cerea Partidului Comunist Român. 
Prezent, fără întrerupere, în coloa
nele ziarelor și revistelor, în care 
publică sute de articole, Zaharia 
Stancu găsește, totodată, cîmp liber 
de afirmare vigurosului său talent 
de scriitor angajat, dăruind poporu
lui său opere de mare valoare pen
tru înnobilarea culturii românești, a 
omului nou. Romanul „Desculț", a-

părut tn 1948, moment remarcabil 
al prozei românești — zguduitoare 
frescă a dramei țărănimii noastre, 
apăsată de asuprirea și exploatarea 
regimului burghezo-moșieresc — a 
făcut cunoscută istoria lui Darie în 
24 de limbi ale popoarelor lumii. 
Scriitorul-cetățean dăruiește apoi 
literaturii române, poporului său o- 
pere de mare răsunet, unele avînd 
în centrul lor eroi de neuitat, figuri 
luminoase de comuniștii și patrioți 
revoluționari, opere profund rea
liste, cum sînt romanele „Dulăii", 
„Rădăcinile sînt amare", „Jocul cu 
moartea", „Pădurea nebună", „Șa
tra", „Ce mult te-am iubit" ș.a. 
Multe din lucrările sale înfățișează 
marile evenimente istorice și sociale 
din lupta pentru edificarea noii o- 
rînduiri în patria noastră. De o ma
re popularitate s-a bucurat bogata 
sa creație poetică, în slujba căreia 
și-a pus talentul pină în ultimele 
clipe ale vieții.

Director al Teatrului Național 
între anii 1946—1952 și 1958—1968, 
redactor-șef și director al „Gazetei 
literare", Zaharia Stancu a devenit 

CONSILIUL CULTURI! UNIUNEA
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE SCRIITORILOR

tea lua rămas bun de la scriitorul 
Zaharia Stancu, publicul va avea 
acces vineri, 6 decembrie, intre ore
le 16—19, și sîmbătă, 7 decembrie, 
Intre orele 9—12, 

lor Congresului se ridică înaintea co
lectivelor atîtea probleme noi,, să mai 
poată fi întîlnite gazete de perete 
care oferă spre lectură articole în
gălbenite de vreme, sau panouri, 
lozinci cu inscripții generale, depă
șite. Agitația vizuală și auditivă — 
gazetele de perete și de stradă, lo
zincile, ca și stațiile de radioamplifi
care, brigăzile artistice de agitație 
etc. — trebuie să-și renoveze conți
nutul și programele, orietitindu-le 
spre problemele cheie de care de

pinde realizarea obiectivelor și sarci
nilor stabilite de Congres.

Lucrările Congresului partidului 
nostru au fost dominate, așa cum se 
știe, de un puternic spirit revoluțio
nar, de hotărîrea de a face totul pen
tru a asigura îndeplinirea marilor 
angajamente asumate de partid In 
fața națiunii. Același spirit, aceeași 
hotărîre trebuie să caracterizeze și 
activitatea politică a organizațiilor de 
partid, să determine perfecționarea 
acestei activități — înainte de toate, 
așa cum s-a subliniat in Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congres șl în Progra
mul partidului, prin accentuarea ca
racterului ei militant, prin creșterea 
combativității sale.

Aceasta este o necesitate cu atît 
mal stringentă, ținînd seama că prin 
însușirea de către Congres, Normele 
vieții și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste au devenit 

membru al Academiei Republicii So
cialiste România In anul 1955, iar 
obștea scriitorilor l-a ales ca pre
ședinte al uniunii din anul 1966.

Laureat al Premiului de Stat, In 
anul 1952, pentru romanul „Desculț", 
Zaharia Stancu a fost distins, in anul 
1971, cu premiul „Gottfried von Her
der", precum și cu Medalia de Aur 
a Consiliului Mondial al Păcii.

Membru al Partidului Co
munist Român, Zaharia Stan
cu a fost ales la Congresul al 
X-lea membru supleant al 
C.C. al P.C.R., iar la plenara 
din decembrie 1969 — membru 
al C.C. al P.C.R.

Deputat în Marea Adunare 
Națională în mai multe legis
laturi, începînd din anul 1948, 
a fost din martie 1969 membru 
al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

La Congresul Frontului Uni
tății Socialiste a fost ales 
membru al Biroului Consiliu
lui Național.

In toate aceste calități, Za
haria Stancu a desfășurat o 
intensă activitate, dăruită cau
zei partidului, slujirii cu cre
dință a poporului.

Ca președinte al Uniunii 
scriitorilor, a militat cu con
secvență pentru promovarea 
politicii culturale a partidului 
nostru, pentru înflorirea lite
raturii noastre noi, inspirată 
din realitățile sociale ale pa
triei, din viata și munca po
porului nostru, din idealurile 
și năzuințele sale.

Pentru îndelungata șl rod
nica activitate in domeniul

creației literare și al publicisti
cii, pentru contribuția deosebită 
adusă la înfăptuirea politicii par
tidului de înflorire a culturii so
cialiste în patria noastră, acad. 
Zaharia Stancu a fost distins cu ti
tlul de Erou al Muncii Socialiste și 
alte înalte ordine și medalii.

Prin încetarea din viată a lui Za
haria Stancu, literatura noastră so
cialistă pierde un strălucit reprezen
tant. ale cărui creații au imbogătit 
patrimoniul culturii naționale și au 
dus mesajul spiritualității românești 
in tezaurul literaturii universale. Prin 
opera sa, Zaharia Stancu va rămîne 
in memoria poporului român ca un 
iluștrii scriitor patriot și ^militant 
comunist pentru idealurile oamenilor 
muncii, din rîndul cărora s-a ridicat, 
pentru dezvoltarea colaborării și 
prieteniei dintre oamenii de litere 
progresiști de pretutindeni. pentru 
victoria socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României.

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

Adunarea de doliu va avea lo« 
sîmbătă, 7 decembrie, ora 12, la Pa
latul Marii Adunări Naționale. Cor
tegiul funerar va porni în jurul orei 
13, îndreptindu-se spre cimitirul 
Bellu, unde va avea loc înhumarea.

norme obligatorii de conduită, pentru 
toți membrii partidului, urmărindu-se 
generalizarea lor la scara întregii so
cietăți. Or, aceste trăsături noi de 
comportare nu se formează de la 
sine, ci numai și numai printr-o lup
tă dîrză între vechi și nou, prin ex
tirparea vechilor concepții și deprin
deri, prin transformarea revoluționa
ră a conștiinței oamenilor. Ca urma
re, între/ul arsenal al mijloacelor 
muncii politice de masă trebuie uti
lizat permanent și coordonat spre a 
supune unei critici energice și a era
dica manifestările de chiul, risipă, 
munca de mîntuială, manifestările de 
parazitism și individualism, conco
mitent cu popularizarea largă și in- 
suflețitoare a trăsăturilor morale 
proprii omului nou, a exemplelor de 
atitudine înaintată fată de muncă, 
de grijă gospodărească in adminis
trarea avuției obștești, de înaltă res
ponsabilitate in îndeplinirea îndato
ririlor sociale.

Organizațiile partidului nostru au 
acumulat o bogată experiență in des
fășurarea muncii politice de masă. 
Așa cum pe bună dreptate s-a apre
ciat Ia Congres, in rezultatele remar
cabile care au fost trecute în revistă 
sînt încorporate și contribuția muncii 
politice, inițiativele multiple și inge
nioase pentru mobilizarea Oamenilor 
muncii la îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor economice, la realizarea 
cincinalului înainte de termen. Fără 
îndoială că dezvoltînd această expe
riență, îmbunătătindu-și neîncetat 
activitatea politico-organizatorică, or
ganizațiile de partid vor răspunde cu 
cinste înaltelor exigențe impuse da 
sarcina unirii energiilor națiunii pen
tru transpunerea în viață a mărețu
lui Program adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului.
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ROMÂNIA-FILM prezintă o producție a Casei de filme

Scenariul: Mihai Caranfil; regia : Alexandru Boiangiu 
zicale : Mihaela Sergescu ; decoruri: arh. Constantin 
Dumitru Furdui, Marin Moraru, Octavian Cotescu, Petre Gheorghiu, , 

lvanciuc, George Motoi, Ștefan Radof, Mircea Anghelescu, Mihai Mereuțâ, Costin Prișcoveanu

imaginea : Costache Dumitru-Foni; aranjamente mu- 
Simionescu ; costume: Oltea lonescu. in distribuție : 

Ștefan Mihâilescu-Brâila, Dora

„Un zîmbet pentru mai tîrziu

SĂPTĂMÎNA ARTELOR 
PLASTICE

în sălile de expoziții ale Fondu
lui plastic din Cluj-Napoca a avut 
loc vernisajul expoziției de artă 
plastică dedicată „Săptăminii arte
lor plastice". Sint expuse cele mai 
reprezentative lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și metaloplastie 
realizate de artiști plastici clujeni 
in ultimii cinci ani. La vernisaj au 
luat parte reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, un 
numeros public. O altă expoziție 
este găzduită de Muzeul de artă. 
Este vorba de „Salonul de iarnă al 
medicilor din Republica Socialistă 
România", care cuprinde peste 100 
de lucrări de pictură și grafică, cu 
o tematică foarte variată. (Al. Mu- 
reșan)

’ „GLORIE. PARTID 
NEMURITOR"

în județul Botoșani s-a desfășu
rat etapa a doua a festivalului co
ral județean „Glorie, partid nemu
ritor". care a înregistrat o bogată 
participare. Festivalul a evidențiat 
pregătirea bună a formațiilor că
minelor culturale din Trușești, Hu- 
dești, Vorniceni, Todlreni și altele. 

Prezenta specialiștilor la festival a 
prilejuit utile dezbateri metodice, 
care vor contribui la ridicarea ca
lității activității corale din județ.

„BUCHET OMAGIAL"
Sub egida Casei corpului didac

tic a județului Arad a ieșit de sub 

tipar o culegere de creație literar- 
artistică pentru preșcolari, intitula
tă „Buchet omagial". Culegerea re
prezintă o inmănunchere a celor 
mai reușite producții literare — 
poezii patriotice. scenete, jocuri 
distractive, montaje, brigăzi artis
tice, povestiri adaptate — create de 
cadre' didactice din unitățile de in- 
vătămint preșcolar din județul 
Arad. (Constantin Simion).
SĂRBĂTOAREA PESCUITULUI

Sub acest generic, de curind, tn 
cunoscuta localitate pescărească 
Jurilovca, de pe malul lacului Ra- 
zelm, a avut loc prima ediție a 

unei ample manifestări cultural- 
științifice de masă, la care au par
ticipat și locuitorii din satele apro
piate, „6 Martie" și „Vișina". O se
siune de referate științifice, susți
nute de ingineri, biologi și cerce
tători, pe teme ale pescuitului și 
ale vieții subacvatice. întreceri de 

pescuit sportiv la undiță și de lotci 
pe apele lacului, un concurs de bi
ciclete pentru elevi, paradă folclo
rică și o serată dată în cinstea 
pescarilor fruntași in întrecerea so
cialistă — acestea au fost doar cî
teva din punctele bogatului pro
gram al manifestărilor, care s-au 
bucurat de o largă și entuziastă 
participare. (George Mihăescu).

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
La muzeul „Vasile Pârvan" din 

Bîrlad a fost organizată o sesiune 
științifică cu participarea unor ca
dre universitare din Iași șl Bucu
rești, cercetători și muzeografi din 

județele Bacău, Galati, Iași, 
Neamț, Vaslui. In plenul sesiunii, 
cit și pe secții, prin comunicările 
și intervențiile lor, participant!! au 
reliefat contribuțiile originale ale 
muzeului bîrlădean în cei 60 de 
ani de la înființare la îmbogățirea 
tezaurului arheologic din tara 
noastră cu elemente care atestă 
existența și continuitatea poporu
lui român pe aceste meleaguri. 
(Crăciun Lăluci).

20 000 DE SPECTATORI
în paralel cu spectacolele pre

zentate Ia sediu, colectivul Tea
trului dramatic din Brașov desfă
șoară o rodnică activitate in de
plasare prin orașele și satele jude
țului. în ultima perioadă, a pre
zentat. pe scenele unor case de 
cultură și cămine culturale din ju
deț. un număr de peste 70 spec
tacole. la care au participat aproape 
20 000 de spectatori. Printre cele 
circa 10 piese jucate în deplasare 
se numără : „Doamna ministru" 
de Branislav Nușici, „Căsătoria" 
de Gogol, „Unchiul nostru din Ja
maica" de Dan Tărchilă, „Miste-r 
rioasa convorbire telefonică" de 
Virgil Stoanescu etc. (Nicolae Mo- 
canu).
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Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România 
va face o vizită în Uniunea Sovietică

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A FINLANDEI

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, va efectua, în următoa

rele zile, o vizită oficială de prie
tenie în U.R.S.S., la invitația guver
nului sovietic.

Plecarea unor delegații 
participante la Congres

în cursul zilei de joi au continuat 
să părăsească Capitala delegații care 
au participat la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Români

Delegația Partidului Comunist 
Irakian, condusă de Baqir Ibrahim, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al partidului ; delegația Partidului 
Comunist Dominican, condusă de 
Carlos Dore, membru al Comitetului 
Politic al partidului; delegația Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO) — Namibia, con
dusă de Shipanga Andreas Zack,- 
membru al Comitetului Executiv; 
delegația Partidului Uniunea Poporu
lui African Zimbabwe (ZAPU),

condusă de Michael Maladze, membru 
al Consiliului Revoluționar, director 
al Comisariatului politic al ZAPU ; 
reprezentantul Partidului Comunist 
Sirian, Abdel Wahjb Rachwami, 
membru al C.C. al partidului ; repre
zentantul Partidului Unificat al Co
muniștilor Haitieni.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de general-locotenent Constantin 
Opriță, adjunct al ministrului apără
rii naționale, secretar al Consiliului 
politic superior, Ion Mitran, redac- 
tor-șef adjunct al revistei „Era so
cialistă", Octavian Bărbulescu, am
basador în M.A.E., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

VIITORUL SOCIAL
Revistă de sociologie

Din sumar : La rubrica „ÎN 
ÎNTÎMPINAREA CELUI DE-AL 
XI-LEA CONGRES AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN" 
semnează : MIHNEA GHEOR
GHIU — „Noi și statul", OVI- 
DIU TRĂSNEA — „Programul 
partidului — călăuză pentru în
tregul popor", ION DRĂGAN — 
„Propaganda politică și rolul ei 
in condițiile societății socialiste", 
HARALAMBIE ENE — „Dina
mica structurilor în sistemele de 
f ?.țiune socială", AL. BĂRBAT 
«Iași) — „Elemente ale noului în 
rural".

Revista publică, de asemenea, 
rubricile „Metodologia științelor 
sociale", „Cercetări de teren",

șl politologie nr. 4/1974
„Demografie", „Manifestări ști
ințifice interne și internaționa
le", Recenzii, Index. Totodată, 
sînt inserate dezbaterea „Revo
luția științifică și tehnică" (III), 
(Corelațiile dintre științele na
turii, științele tehnice și științele 
social-umanistice în condițiile 
revoluției științifice-tehnice), 
precum șl interviuri și de
clarații pe tema Populație și 
dezvoltare" (interviuri cu prof, 
dr. Rafael M. Salas (U.N.F.P.A.), 
prof. dr. Iosef Pajestka (R. P. 
Polonă), prof. dr. Marie Mignon 
Mascaronhas (India), prof. dr. 
Mircea Malița, prof. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu).

Joi, 5 decembrie, tovarășul Mihai 
Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, s-a întilnit cu tovarășul 
Nguyen Van Tran, secretar al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, conducătorul delegației Par
tidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, care a participat la lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire referitoare la unele probleme 
ale conducerii economiei. A partici
pat tovarășul Dumitru Turcuș, ad
junct al șefului Secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R.

în aceeași zi, oaspetele a vizitat 
întreprinderea „Electronica".

Noii ambasadori la București ai 
Japoniei — Ryoko Ishikawa, Olandei 
— August Hyacinth Croin, Republicii 
Democratice Sudan — Sayed Sharief 
Ahmed, și Republicii Populare Un
gare — Gyorgy Biczâ, au depus, joi 
dimineață, coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, joi seara a 
avut loc, la Ateneul Român, concer
tul de. gală al Orchestrei simfonice 
„Beethovenhalle" din Bonn. Progra
mul, prezentat sub conducerea diri
jorului Volker Wangenheim, a cu
prins piesa „Schițe orchestrale" de 
Bernd-Alois Zimmermann, în primă 
audiție, Concertul pentru pian șl or
chestră nr. 2 de Johannes Brahms, 
solist Hans Richter Haaser, și Sim
fonia a IV-a de Robert Schumann.

Printre persoanele oficiale invita
te la concert se aflau loan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației ' Socialiste, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, personalități ale vieții 
muzicale.

Au asistat, de asemenea, Erwin 
Wickert, ambasadorul R. F. Germa
nia la București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Excelentei Sale dr. URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI

Sărbătoarea națională a Republicii Finlanda îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră, 
de pace'și prosperitate pentru poporul finlandez prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații româno-finlandeze vor cu
noaște o continuă dezvoltare, în interesul celor două țări, al păcii și co
laborării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului KALEVI SORSA
Primul ministru al Republicii Finlanda

HELSINKI
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Finlanda vă adresez, Exce

lență, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire și 
bunăstare poporului finlandez.

MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România
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vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit 

ușor, exceptind sud-estul țării, unde 
s-a menținut relativ călduroasă. Ce
rul a fost variabil în Oltenia, Mun
tenia, Dobrogea și jumătatea de sud 
a Moldovei și mai mult acoperit în 
celelalte regiuni. Au căzut precipi
tații sub formă de ploaie în nord- 
estul Banatului, Crișana, nordul Mol
dovei și sub formă de ploaie, lapo- 
viță și ninsoare în Maramureș și mai 
ales sub formă de ninsoare în Tran
silvania. În zona de munte a nins. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, 
cu intensificări pînă la tare în zona 
de munte. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 1 grad la 
Toplița, Joseni și Turda și 8 grade

la București, Călărași, Budești, Pă- 
tirlagele, Sfintu Gheorghe Deltă și 
Mangalia. în prima parte a zilei s-a 
produs ceață în cea mai mare parte 
a Bărăganului, sudul Munteniei și 
Transilvania. în București : Vremea 
a fost relativ caldă, cu cerul schim
bător. Vînt potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 
decembrie. în țară : Vreme în curs 
de răcire. Cerul va fi mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații în cea mai 
mare parte a țării. în zonele delu
roase și nordul țării acestea vor fi 
și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
La munte va ninge. Vînt moderat, 
cu intensificări locale. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 7 și plus 3 
grade, iar maximele între minus 2 
și plus 8 grade. în București : Vreme 
în curs de răcire ușoară. Cerul va fi 
mai mult noros. Temporar, precipita
ții. Vînt moderat. ■

în Editura politică 
a apărut revista :

Probleme ale păcii 
și socialismului

nr. 10/1974

LOTO~
CÂȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 29 NOIEMBRIE 1974

Extragerea I : cat. I : 1,35 variante 
a 50 000 lei ; a Il-a : 1,55 a 32 048 
lei ; a III-a : 4,65 a 10 683 lei ; a 
IV-a : 14,45 a 3 438 lei ; a V-a : 113,80 
a 437 lei ; a Vl-a : 185,20 a 268 lei.

REPORT CATEGORIA I : 430 867 
LEI.

Extragerea a Il-a : cat. A : 1 vari
antă 10 % 50 000 lei ; B : 5 variante 
10 % a 7 867 lei ; C : 5,70 a 6 901 lei ; 
D : 11,55 a 3 406 lei ; E : 54,25 a 725 
lei ; F : 130 a 303 Iei ; X : 1 709,50 a
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ca și aglomerările ur
bane, să nu afecteze 
peisajul natural, ci, 
dimpotrivă, să i se in
tegreze armonios. Fin
landa numărîndu-se 
astăzi printre țările al 
căror mediu înconjură
tor nu este periclitat 
de asaltul noxelor civi
lizației moderne.

Dezvoltarea econo
mică și vocația pașni
că a Finlandei se ex
primă în continua dez
voltare a raporturilor 
de cooperare cu cele
lalte state ale lumii, 
în acest cadru, au cu
noscut o largă extin
dere și diversificare, 
pe diverse planuri — 
economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural — le
găturile dintre Româ
nia și Finlanda. Ală
turi de alte tari euro
pene, România, ca șl

Suomi, „tara - lacu
rilor", matca în care 
a luat ființă tulbură
toarea epopee a „Ka- 
levalei", stă mărturie 
grăitoare de ceea ce 
pot realiza tenacitatea, 
dîrzenia, hărnicia ca 
virtuți ale poporului. 
Tocmai prin aceste ca
lități, poporul finlan
dez, care își sărbăto
rește astăzi ziua 
țională, a reușit 
tea transformări 
tr-o 
care
arătat de la 
deosebit de 
Abia în zilele noastre, 
rînd pe rînd. truda 
omului a scos din tai
nițele pămîntului stîn- 
cos resurse cu multă 
căutare : cupru, nichel, 
cobalt, molibden... Prin 
și pentru valorificarea 
lor, alături de tradițio- . .
nala și, timp îndelun- , Finlanda, sînt vital ln- 
gat, practic, singura 
bogăție naturală, pă
durile sau „aurul ver
de" — modelat în cele 
mai ingenioase feluri 
și transformat în sur
prinzător de multe o- 
biecte necesare omu
lui — în zestrea Fin
landei se înscrie astăzi 
o industrie dezvoltată, 
incluzînd construcțiile 
de mașini, electronica, 
construcțiile navale — 
în general ramuri care 
încorporează un grad 
înalt de pricepere teh
nică. Dragostea finlan
dezului față de apa, 
pădurile și stîncile 
ce îl înconjoară de 
veacuri a făcut ca im- șoare, de 
plantarea industrială, Helsinki.

teresate ca pe conti
nentul nostru să dom
nească liniștea. încre
derea, incit toate na
țiunile să se poată 
dezvolta liber, nestin
gherit, să conlucreze 
plenar, la adăpost de 
forță, de presiuni, de 
orice amestec din a- 
fară.

Numele capitalei Fin
landei evocă azi, pe 
plan internațional, lo
cul primei etape a con
ferinței pentru securi
tate și cooperare "... 
Europa, conferință a 
cărei fază finală, 
nivelul cel mai 
urmează

în
la 

înalt, 
să sa desfă- 
asemenea, Ia 

Pentru ca

reuniunea general-eu- 
ropeană să se soldeze 
cu bune rezultate, îm- 
plinindu-se astfel aș
teptările popoarelor 
continentului. Româ
nia. ca și Finlanda, au 
acționat și acționează 
cu perseverentă și în 
mod constructiv, con
lucrarea în edificarea 
securității europene 
constituind unul din 
lianții apropierii din
tre cele două state și 
popoare.

La evoluția continuu 
ascendentă a relații
lor româno-finlandeze 
un rol determinant 
l-au avut întilnirile Ia 
nivel înalt — atît Ia
București, cît și Ia
Helsinki — între
președinții Nicolae 
Ceaușescu șl Urho
Kekkonen, întîlniri 
care s-au încheiat cu 
rezultate dintre cele 
mai-pozitive, au sti
mulat puternic adîn- 
cirea acestor raporturi.

Nu încape îndoială 
că, așezată pe temelia 
trainică a principiilor 
noi de relații între sta
te. — principii a căror 
generalizare în viața 
internațională se în
scrie ca un deziderat 
fundamental — cola
borarea româno-fin- 
landeză se va ridica 
pe noi trepte, spre fo
losul ambelor popoare, 
al cauzei securității, 
înțelegerii și cooperă
rii pe continentul nos
tru și în lume.

Ioana BARBU
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șah. Un tînăr campion ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Cea de-a XXXVII-a ediție a cam

pionatului masculin de șah s-a în
cheiat cu victoria tînărului maestru 
Aurel Urzică, care a totalizat 12 
puncte din 17 posibile.

Aurel Urzică, în vîrstă de 22 de 
ani, student la Facultatea de elec
tronică a Institutului politehnic din 
București, d-a afirmat în ultimii ani 
atît pe plan național cît și interna
tional, fiind socotit o speranță a 
șahului românesc. Cea mai valoroa
să performantă din cariera sa a con
stituit-o clasarea pe locul al doilea 
la campionatul mondial de juniori 
desfășurat în anul 1969 la Stockholm, 
unde victoria revenise lui Anatoli 
Karpov, actualul șalanger la titlul 
mondial.

în ultima rundă. Aurel Urzică a 
remizat cu Georgescu, rezultat con
semnat și în partida Buză—Mititelu,

Iată și clasamentul final — pri
mele șase locuri : 1. Aurel Urzică 
(Politehnica București) — 12 puncte ; 
2. Gheorghe Mititelu (Portul Con
stanta) — 11,5 puncte ; 3. Carol 
Partoș (Petrolul' Ploiești) — 10

puncte ; 4. Volodia Vaisman (Medi
cina Iași) — 10 puncte ; 5. Stanciu 
Traian (Constructorul București) — 
9,5 puncte ; 6. Nebioșa Ilijin (Medi
cina Timișoara) — 9,5 puncte.

Clasament 
al celor mai buni sportivi 

în 1974
Ancheta agenției sportive vest- 

germane Internazipnale Sport Ko- 
respondenz pentru desemnarea celor 
mai buni sportivi din lume ai anului 
1974 s-a încheiat cu următorul' cla
sament: feminin; 1. Szewinska (Polo
nia) — atletism ; 2. Richter (R.D.G.) 
— natație ; 3. Turisceva (U.R.S.S.) — 
gimnastică ; masculin : 1. MerckX 
(Belgia) — ciclism ; 2. Beckenbauer 
(R.F.G.) — fotbal ; 3. Cruyff (Olan
da) — fotbal ; 4. Clay (S.U.A.) -
box ; 5. Connors (S.U.A.) — tenis.Duminică - întrecerile

Duminică vor avea loc în incinta 
Complexului expozițional din Piața 
Scînteii campionatele naționale de 
karting, ediția 1974.

întrecerile încep la ora 9,00.

naționale de karting
Concurenții trebuie să fie prezenți 
la locul startului la ora 7,30.

La ediția din acest an a cam
pionatelor vor participa peste 100 de 
concurenți din întreaga țară.

polo: Azi, Dinamo București—0.S.C. Budapesta
începînd de astăzi șl pînă dumi

nică 8 decembrie, piscina clubului 
Partizan din Belgrad va găzdui în
trecerile turneului final al „Cupei 
campionilor europeni" la polo pe

Consfătuiri po teme

apă. La actuala ediție a turneului 
participă echipele O.S.C. Budapesta, 
Dinamo București, De Robben Hil- 
versum și Partizan Belgrad.

Astăzi. în primul joc, echipa Di
namo București va întîlni formația 
O.S.C. Budapesta.

SCHI : Au început 
concursurile pentru „Cupa 

mondială”
Sezonul internațional de schi a fost 

deschis cu proba feminină de cobo- 
rîre din cadrul concursului interna
țional de la Val D’Isâre, primul con
curs contînd pentru ediția 1974—1975 
a „Cupei mondiale". Victoria a re
venit sportivei austriece W. Drexel, 
cronometrată în 1’25”90/100. Noua spe
ranță a schiului feminin american, 
Cindy Nelson, a ocupat locul al pa
trulea, în timp ce deținătoarea tro
feului, cunoscuta campioană austria
că Anemarie Proell-Moser, s-a si
tuat abia pe locul al șaptelea. Pirtia 
a măsurat 2 150 m, cu o diferență da 
nivel de 555 m.

BASCHET ■
Aseară, în Sala sporturilor de la 

Floreasca. în meci retur pentru opti
mile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la baschet feminin, 
echipa Politehnica a învins cu scorul 
de 98—56 (45—26) pe Hapoel din 
Tel Aviv. Din echipa învingătoare 
s-au remarcat Savu (17), Tita (16) și 
Szabados (14). De la oaspete cea mai 
bună jucătoare a fost Otsfeld, autoa
re a 23 de puncte. învingătoare și 
în primul joc (85—46), jucătoarele de 
la Politehnica s-au calificat pentru 
sferturile de finală.

„Cupa cupelor" la baschet mascu
lin a programat trei partide retur 
contînd pentru optimile de finală. 
Iată rezultatele înregistrate (echi
pele subliniate s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale competiției) : 
Le Mans — All Stars Morden (An
glia) 114—81 ; Juventud Badalona — 
Honved Budapesta 74—80 ; I. F. Soi
na (Suedia) — Racing Anvers 81—80.

în cadrul „Cupei Liliana Ron- 
chetti (fostă „Cupa cupelor" la 
baschet feminin) s-au disputat trei 
meciuri retur pentru optimile de 
finală, încheiate cu următoarele re
zultate (echipele subliniate s-au ca
lificat pentru turul următor) : Per-

nik (Bulgaria) — Creff Madrid 
76—45 ; Gerbe Montceau les Mines 
(Franța) — Slavia Praga 54—64 ; 
Spartakus Budapesta — Levski Spar
tak Sofia 77—59.

GIMNASTICĂ
La Tokio s-a desfășurat un nou 

concurs internațional de gimnastică, 
la care au participat campioni și 
campioane din Cehoslovacia, Cana
da, S.U.A., U.R.S.S. și Japonia.

Concursul feminin a fost dominat 
de gimnasta sovietică Nina Dronova, 
care a terminat învingătoare la bîrnă 
(9,60 puncte) și la sol (9,50 puncte).

La masculin, sportivul japonez Ka- 
jiama a cîștigat la inele (unde a fost 
notat cu 9,55 puncte), iar coechipie
rul său Kenmotsu s-a clasat pe pri
mul loc la paralele (cu 9,60 puncte).

FOTBAL
Peste 90 000 de spectatori au ur

mărit pe stadionul „Santiago Berna- 
beu" din Madrid întîlnirea de fotbal 
dintre echipa reprezentativă a Spa
niei și selecționata jucătorilor străini 
care activează în campionatul spa^ 
niol. Partida s-a încheiat la egalitate 
2—2 (1—2). Au marcat: Solsona (min. 
24), Martinez (min. 84), respectiv, 
vest-germanul Netzer (min. 33) și 
argentineanul Ayala (min. 40).

în selecționata jucătorilor de peste 
hotare au mai jucat, printre alții, 
argentinenii Carnevali, Heredia, 
vest-germanul Breitner și olandezul 
Neeskens.

BOX

Selecționata de box a Ungariei și-a 
început turneul în S.U.A., disputind 
un meci la Cleveland în compania 
reprezentativei nord-americane. In- 
tîlnirea s-a încheiat la egalitate : 
5—5. în limitele categoriei grea, pu- 
gilistul maghiar Laszio Pakodzi l-a 
învins la puncte pe Marvin Stinson, 
finalist al campionatelor mondiale 
de la Havana.

TAROM raportează
Personalul Comandamentului 

aviației civile TAROM a rapor
tat conducerii de partid și 
de stat îndeplinirea și depășirea 
planului anual — la principalii 
indicatori — încă din ziua de 
25 noiembrie.

Față de 1 952 000 000 călători/ 
im convenționali planificați la 
nivelul anului 1974, pină la 25 
noiembrie au fost înregistrați 
1 958 738 000 călători/km conven
ționali — reprezentînd o depă
șire de 3 la sută. în ce privește 
numărul de călători transportați, 
in comparație cu 1 270 000 pla
nificați, au fost transportați 
pină la acea dată 1 325 187 călă
tori — reprezentînd o depășire 
de 4,3 la sută.

Față de anul 1973, volumul 
de transport realizat pînă la 25 
noiembrie reprezintă o creștere 
de 12,6 Ia sută la indicatorul că
lători/km convențional, și de 11,5 
la sută la numărul de călători 
transportați.

de medicină sportivă
Din inițiativa Ministerului Sănă

tății, Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și Uniunii 
Societăților de Științe Medicale se 
vor organiza în zilele de 13 și 14 de
cembrie consfătuiri cu specialiștii pe 
teme de medicină sportivă. In aula 
Bibliotecii Centrale Universițare va 
avea loc la 13 decembrie (ora 11,30) 
o masă rotundă cu tema „Obiectivi
zarea biologică a antrenamentului 
sportiv", sub conducerea prof. dr. do
cent P. Groza. în după-amiaza acele
iași zile se va desfășura în amfitea
trul de la complexul polisportiv „23 
August" (ora 16,30) o consfătuire cu 
personalul medical din rețeaua de 
specialitate. în același amfiteatru 
va avea loc în ziua de 14 decembrie 
(ora 11,15) o masă rotundă cu tema 
„Rolul alimentației și al medicațici 
în procesele de refacere a sportivilor 
de performanță", sub conducerea 
prof. dr. docent I. Mincu. La toate 
consfătuirile menționate mai sus 
sînt invitați'să participe și antrenorii 
bucureșteni, alți tehnicieni și acti
viști sportivi, precum și toți cei in
teresați în evoluția științifică a spor
tului nostru de performanță.

La Bîrlad, roata istoriei are formă de rulment
(Urmare din pag. I)
laje petroliere, vagoane 
și locomotive etc.). Nu 
există zi din viața noas
tră cînd să nu ne 
fie de folos, intr-un fel 
nebănuit de noi, măcar un 
rulment fabricat la Bîrlad. 
Și, în tot acest răstimp, 
s-au format aici lucrători de 
înaltă calificare pentru 
toate noile obiective indus
triale din Moldova. în ul
timii 15 ani au plecat din 
Birlad, ca să asigure noi 
starturi productive, 1500 
de oameni. La Iași, la 
Vaslui, la Bacău, la Su
ceava... Odată cu acest 
puternic făgaș a! industria
lizării, orașul a cunoscut, 
pe plan social, o masivă 
creștere a clasei munci
toare : de la 500 la 33 000 ! 
Căci uzinei de rulmenți I

s-au adăugat, cu timpul, și 
alte unități moderne, prin
tre care, d fabrică de con
fecții dare produce anual 
8 000 000 de piese ; s-au 
dezvoltat vechile fabrici ; 
iar în această vară a intrat 
în funcțiune o întreprindere 
ultramodernă de fabricat 
elemente pneumatice de 
automatizare și aparate de 
măsură (Bîrladul și-a pri
mit astfel, definitiv, consa
crarea drept centru al me
canicii fine și de precizie).

Pe măsura acestei infu
zii de energie, orașul s-a 
redimensionat și pe plan 
urbanistic. Vechi mahalale 
au dispărut pentru a face 
loc unor cartiere noi (fie
care in parte la dimensiu
nile unui orășel de altă
dată). Mai mult de jumă
tate din populația actuală 
a municipiului locuiește în

apartamente noi. Bîrlâde- 
nii își fac cumpărături în 
complexe comerciale noi, 
se plimbă pe bulevarde 
noi. in parcuri noi. Co
piii orașului se pregătesc în 
cincisprezece instituții de 
invățămînt (școli de cultură 
generală, un complex de 
invățămînt profesional, li
cee industriale și teoretice). 
Dintr-o cameră a noului 
hotel în care am poposit se 
vede un panou publicitar : 
cetățenii municipiului sînt 
invitați la o nouă premieră 
a teatrului „V.I. Popa" din 
localitate. Toate aceste ele
mente. desprinse din viața 
cotidiană, marchează pro
filul civilizației socialiste, 
care face de nerecunoscut 
Bîrladul știut din literatura 
despre tîrgurile moldove
nești , de altădată.

Pe planșetele oroiec- 
tantilor Întrezărim muni
cipiul in viitorul apropiat : 
noi fabrici, cartiere de 
blocuri, edificii social-cul- 
turale. bulevarde. centre 
comerciale... Ele vor veni 
să disloce tot ce-a mai ră
mas vechi și insalubru, 
anacronic in structura ur
banistică. tar „Țara berlad- 
nicilor" — ale cărei ultime 
trei decenii, de mari Împli
niri, constituie epilogul 
unei Istorii de opt secole — 
va rămîne o legendă veche 
și romantică pentru uzul 
nepoților ce vor duce mai 
departe, prin munca lor. 
ștafeta împlinirilor. A îm
plinirilor ridicate la pu
terea previziunilor din 
grandiosul Program al 
partidului, la puterea 
României socialiste multi
lateral dezvoltate și a co
munismului.
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în industria locală 
a județului Olt

I Unitățile din cadrul întreprin
derii de industrie locală a ju-

1 dețului Olt și-au realizat planul 
I pe 4 ani ai cincinalului încă de 

la 1 septembrie. Față de sarci-
I nile la zi, depășirile la produc- 
. ția-marfă însumează peste 22 
1 milioane lei. Cele mai mari de- 
I pășiri se înregistrează la pre

fabricate din beton și la mobilă.
I în acest an — ne spune tova- 
I rășul Virgil Bucur, directorul
1 întreprinderii — o atenție deo- 
| sebită am acordat diversificării 

producției pentru fondul pieței
I și cooperării cu unități republi- 
| cane. Fabricăm diferite piese de 

schimb sau părți componente 
| ale unor utilaje. Așa, de fildă, 
. pentru întreprinderea de alu- 
1 miniu Slatina producem peste 
i 200 de sortimente : piese de 

schimb, piese turnate din fontă.
I construcții și confecții metalice, 
. pentru întreprinderea de utilaj 
' alimentar fabricăm piese turna- 
| te din bronz, pentru întreprin

derea de osii și boghiuri Balș
I prelucrăm cadre de boghiuri, 
I iar pentru „Electroputere" Cra-
1 iova — piese turnate din alumi- 
| niu. Față de un plan de 20 mi

lioane lei, am realizat pină a-
I cum, din cooperări, 36 milioane 
I lei.
I întreprinderea de industrie 

locală a județului Olt a pregătit 
pentru fondul pieței citeva nou- 

i tăți. Pe lingă cele introduse în 
acest an in fabricație, in 1975

1 se va realiza un mare număr 
de produse, care au fost apre
ciate și solicitate de cumpără
tori, cu prilejul organizării unor 
expoziții. Este vorba, intre al
tele, de noile garnituri de mo
bilă, cuiere din fier forjat, raf
turi pentru cămară, obiecte 
uz casnic și gospodăresc.

de

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

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

Iubite tovarășe Ceaușescu,
în numele Comitetului Director al Partidului Comunist German, vă 

transmit felicitările noastre cele mai bune cu ocazia realegerii dum
neavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.

Vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră de răspundere. 
Vă urăm sănătate și putere de muncă.

împreună cu felicitările noastre ne exprimăm convingerea că Par
tidul Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă România 
vor înfăptui cu succes hotărîrile celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și vor păși înainte pe calea construcției socialismului.

Cu salutări socialiste,
Comitetul Director al Partidului 

Comunist German 
Președinte,

HERBERT MIESS

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Am urmărit, cu atenția și interesul pe care le meritau, dezbaterile 

ultimului dumneavoastră Congres și le vom examina și studia mai com
plet, de îndată ce ne vor parveni documentele referitoare la acestea.

Ținem să vă felicităm în mod deosebit pentru noua și unanima dum
neavoastră desemnare în funcția de secretar general al partidului, reale
gere care dovedește marea încredere pe care Partidul Comunist Român 
și poporul român o pun în dumneavoastră.

Ne permitem, cu această ocazie, să vă adresăm urările noastre cele 
mai bune pentru munca dumneavoastră neobosită și pentru succesul 
obiectivelor fixate la Congres și pentru țara întreagă.

Primiți, dragă tovarășe Ceaușescu, încă o dată, urările noastre cele 
mai bune și salutările noastre frățești.

Pentru Partidul Elvețian al Muncii,

Președintele JEAN VINCENT

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Mult stimate Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia confirmării dumneavoastră unanime ca secretar general al 

partidului, vă felicit în numele meu personal și în numele Partidului 
Socialist Elvețian.

Această realegere strălucită onorează marile dumneavoastră servicii 
!n slujba României.

Vă urez pentru viitor realizări fructuoase și succes în afirmarea și 
asigurarea independenței naționale și în dezvoltarea principiilor demo
crației interne.

Cu salutări prietenești,
Dr. ARTHUR SCHMID
Președintele Partidului Socialist 

Elvețian >

Președintelui Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
în numele Partidului Socialist E.D.E.K. și al forțelor democratice din 

Cipru, vă transmit calde felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră in 
calitate de secretar general al Partidului Comunist Român.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră sănătate șl feri
cire și țării dumneavoastră tot mai multe realizări și progres sub condu
cerea dumneavoastră.

Oamenii din Cipru prețuiesc în cel mai înalt grad prietenia strînsă 
dintre popoarele noastre și solidaritatea cu lupta noastră.

Primiți, vă rog, încă o dată felicitările noastre cele mai călduroase 
și cele mai bune urări pentru dumneavoastră și poporul dumneavoastră, 
pentru succes deplin și prosperitate.

Președintele Partidului Socialist 
E.D.E.K.,

Dr. VASSOS LISSARIDES
)

La Combinai! petrochimic de la BraziUN NOU ȘI IMPORTANT OBIECTIV INDUSTRIAL
PLOIEȘTI (Corespondentul 

„Scînteii", Constantin Căprarii). 
— în cadrul Combinatului petro
chimic de la Brazi a început să 
producă instalația de fracționa
re a aerului pentru obținerea 
oxigenului tehnic, a azotului 
și argonului. Noul obiectiv in
dustrial — după cum ne infor-

mează inginerul-șef Paul Mă- 
nescu de ia Centrala industria
lă de rafinării și petrochi
mie Ploiești — a fost proiectat 
de IPROCI-HM București și (năl
țat de constructorii de la T.C.I. 
Prahova. în noua instalație, 
toate procesele tehnologice sînt 
automatizate.
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„International Herald Tribune";

Anatomia depresiunii
Ziarul „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" publică un articol 

al cunoscutului comentator C. L. Sulzberger, care pune in lumină gra
vele fenomene de criză prin care trece astăzi lumea occidentală — ac
centuata ca urmare a penuriei de combustibili și materii prime, a de
zagregam sistemului financiar etc. Autorul face, din acest punct de 
temelii °ittemulcapilSusL depresiune a anilor ’30' a zguduit din

„în urmă cu 45 de ani, se arată 
in articol, marea depresiune a in- 
ceput cu un crah la bursa din Wall 
Street și, cu timpul, a cuprins în
treaga lume, care a fost trezită din 
toropeala iluziilor. In prezent se 
pare că sîntem aproape sau am tre
cut pragul unui asemenea crah, deși, 
aidoma ca în 1929, puțini lideri sint 
dispuși să admită acest lucru sau să 
folosească chiar și cuvîntul „rece
siune", socotit prea descurajator...

Să aruncăm, totuși, o privire in 
jur. Franța, prin tradiție cea mai 
prosperă țară vest-europeană, are 
mai mulți șomeri decit oricind după 
al doilea război mondial; cazurile de 
închidere a fabricilor, de încetare a 
producției se succed in întreaga țară. 
Anglia este ruinată, se poticnește 
din punct de vedere economic, fiind, 
in plus, prinsă in interminabilul 
conflict din Irlanda. Italia s-a îm
potmolit in dificultăți. Spania se află 
în pragul unor mari zguduiri, in per
spectiva dispariției lui Franco. Di
namismul japonez dă semne de slă
bire ; in Asia de sud-est o serie de 
regimuri (autorul se referă la Viet
namul de sud, la regimul lonnolist 
din Cambodgia — N.R.) sînt pe cale 
de dezintegrare ; In Africa și în alte 
părți ale lumii, mulți oameni mor 
de foame.

Nici o societate capitalistă nu poa
te scăpa nevătămată de efectele 
cumulative ale inflației extrem de 
virulente și ale stagnării industriale.

Este o mică consolare faptul că ță
rile slab dezvoltate se află intr-o si
tuație și mai proastă. Și este un a- 
devăr pe care mulți experți îl con
sideră evident că nici o țâră de tipul 
celor, occidentale nu poate supra
viețui mult timp în condițiile unei 
rate a inflației care depășește 20 la 
sută.

Marea inflație actuală are la ră
dăcină multe cauze, care nu se pot 
cîtuși de puțin reduce la majorarea 
prețului petrolului. în multe țări a 
fost încurajat un consum de dragul 
consumului, un confort de dragul 
confortului — lucru pe care acum nu 
ni-I mai putem permite din punct 
de vedere financiar. în același timp, 
lumea este plină de grămezi de 
„bani falși", respectiv, de credite 
fără acoperire : drepturi speciale de 
tragere, moneda așa-zis vest-euro
peană, diferite valori teoretice ale 
aurului. Nu există un sistem mone
tar internațional valabil, iar cheltu
ielile publice au devenit 'exorbitante.

Cheltuielile militare legate de răz
boiul din Vietnam au grăbit șubre- 
zirea economică a Statelor Unite, 
care și-au exportat însă cu dibăcie 
Inflația în străinătate (cum a obser
vat în mod strălucit De Gaulle, care 
nu era economist). Și. cu toate că se 
produc destule alimente pentru hra
na omenirii, nimeni nu' a Inventat 
Încă un sistem echitabil pentru a le 
distribui".
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Sesiunea Adunării Generale 
a 0. N. U.

PARIS: WASHINGTON = ORIENTUL APROPIAT

© Poziții în favoarea reunificării independente și pașnice a 
Coreei

® Intervenția reprezentantului român în Comitetul politic special 
® Adoptarea unei rezoluții pentru combaterea rasismului, discri

minării rasiale și apartheidului

Vizita lui L. Brejnev
PARIS 5 (Agerpres). — Joi au 

început convorbirile dintre Valery 
Giscard d’Estaing, președintele Fran
ței, și Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S. Agenția 
T.A.S.S. relevă că au fost abordate 
o serie de aspecte ale relațiilor fran- 
co-sovietice,

Contacte la nivel înalt
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Gerald Ford, și 
cancelarul R.F.G., Helmut Schmidt, 
au avut joi primele convorbiri pri
vind situația economică internațio
nală. relațiile Est-Vest și criza ener
getică.

★
Președintele S.U.A., Gerald Ford, a 

conferit miercuri cu primul ministru 
canadian, Pierre Trudeau, aflat la 
Washington intr-o vizită oficială.

WASHINGTON 5 — Coresponden
tul nostru transmite : Problema co
reeană continuă să formeze obiecti
vul dezbaterilor Comitetului politic 
al Adunării Generale, majoritatea 
reprezentanților statelor membre pro- 
nunțîndu-se, intr-o formă sau alta, 
în favoarea reunificării independen
te și pașnice a Coreei, fără nici un 
fel de amestec din afară.

Peter Florin, ambasadorul R. D. 
Germane, a declarat că Adunarea 
Generală a O.N.U. trebuie să hotă
rască în cursul actualei sale sesiuni 
retragerea tuturor trupelor străine 
staționate în sudul Coreei sub dra
pelul Națiunilor Unite, fapt care ar 
constitui o însemnată contribuție la 
soluționarea „problemei coreene".

Reprezentantul Albaniei, ambasa
dorul Ranko Naco, a arătat că de 
peste două decenii sînt staționate 
trupe străine în sudul Coreei, în ciu
da faptului că nu există nici un ar
gument juridic sau politic care să 
justifice prezența acestor trupe în 
zonă. Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru retragerea lor imediată.

Ambasadorul Poloniei la O.N.U., 
E. Kulaga, a caracterizat prezența 
trupelor americane în sudul Coreei 
drept o relicvă a războiului rece și 
a cerut Adunării Generale să adopte 
proiectul de rezoluție al celor 38 de 
state nealiniate și socialiste menit să 
corecteze această situație anacronică.

Reprezentantul Zambiei, R. B. Ban
da, a dat o înaltă apreciere inițiati
velor perseverente ale Guvernului 
R.P.D. Coreene îndreptate spre în
făptuirea dezideratului de unitate 
națională a poporului coreean și a ex
primat regretul profund al guvernu
lui zambian pentru faptul că progre
sul spre realizarea acestui deziderat 
este blocat de prezența trupelor 
străine în sudul Coreei.

Benjamin Miko, reprezentantul 
Guineei Ecuatoriale, a declarat că în 
lume există un singur popor coreean 
și nimeni nu-1 va putea ține scindat 
pentru totdeauna.

Ambasadorul Sierrei Leone, Philip 
Palmer, a declarat că scindarea Co
reei este menținută în mod artificial 
prin politica teroristă a guvernului 
generalului Pak Cijan Hi și prin pre
zența trupelor străine, care constituie 
o sursă permanentă de încordare și a- 
mestec in treburile interne ale po
porului coreean, de prelungire a di
vizării țării.

★
în cadrul dezbaterilor din Comite

tul politic special al Adunării Ge
nerale asupra punctului intitulat 
„Activitatea Oficiului Națiunilor Uni

te de ajutorare și lucrări pentru re- 
fugiații palestineni" a luat cuvîntul 
reprezentantul român, care a arătat 
că problema aflată in dezbatere nu 
poate și nu trebuie limitată Ia aspec
tele umanitare, întrucît acestea nu 
pot fi substituite unei soluții politi
ce, în contextul mai larg al situației 
din Orientul Apropiat, Vorbitorul a 
relevat necesitatea unor eforturi stă
ruitoare în vederea instaurării unei 
păci trainice și juste în zonă, în con
formitate cu principiile Cartei O.N.U. 
și cu normele unanim admise ale 
dreptului internațional, potrivit că
rora fiecare popor trebuie să-și hotă
rască în mod liber calea dezvoltării 
politice și economice.

După ce a menționat că soluțio
narea problemei poporului palesti- 
nean constituie un factor primordial 
pentru instaurarea unei păci traini
ce și juste în zonă, delegatul român 
a subliniat necesitatea reluării Con
ferinței de la Geneva pentru pace in 
Orientul Apropiat, cu participarea re
prezentanților tuturor părților inte
resate. inclusiv a O.E.P., a unor sta
te din Europa și din regiunea medi
teraneană, care pot. contribui la so
luționarea cit mai rapidă a acestei 
probleme.

•fc

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres) 
— Comitetul pentru problemele socia
le, umanitare și culturale al Adună
rii Generale a O.N.U. a adoptat cu 
100 de voturi, nici unul contra și o 
abținere un proiect de rezoluție su
pus dezbaterilor de un grup de 14 
state la punctul „Raportul comitetu
lui pentru eliminarea discriminării 
rasiale".

Rezoluția cheamă statele care nu 
au aderat Ia convenția internațională 
pentru eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială să ratifice a- 
ceastă convenție, iar statele parte la 
acest document să ia măsuri pentru 
transpunerea integrală în viată a pre
vederilor sale și ale altor instrumen
te internaționale pertinente. De ase
menea, rezoluția cere Comitetului 
pentru eliminarea discriminării ra
siale să participe activ la acțiunile 
organizate pe plan mondial în cadrul 
Deceniului Națiunilor Unite pentru 
combaterea rasismului, discriminării 
rasiale și apartheidului.

LAOSs Lucrările Consiliului Politic
de Coaliție Națională

LUANG PRABANG 5 (Agerpres). 
— La Luang Prabang s-a desfășurat 
a doua sesiune a Consiliului Politic 
de Coaliție Națională din Laos. Cu 
acest prilej, prințul Sufanuvong,' pre
ședintele consiliului, care a prezidat 
lucrările sesiunii, a rostit o alocuțiu
ne de deschidere, în care a eviden
țiat succesele acestui organ politic de 
importantă majoră și ale Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională al 
Laosului, obținute în diferite domenii 
ale conducerii țării.

Relevind că evoluția actuală înre

gistrată in Laos, precum și cea a 
situației internaționale oferă premi
se favorabile pentru succesul luptei 
pentru asigurarea unei păci durabile 
în țară și aplicarea strictă a Acor
dului și Protocolului de Ia Vientiane, 
prințul Sufanuvong a arătat, totoda
tă, că în opera de consolidare a pă
cii mai persistă obstacole. Astfel, el 
a menționat că încetarea focului nu 
este aplicată integral și că mai per
sistă lacune în neutralizarea princi
palelor două orașe laojiene — Vien
tiane și Luang Prabang.

AGENDĂ ECONOMICĂ INTERNAJIONAIĂ
BRAZILIA. — în platforma conti

nentală Campos (statul Rio de Janei
ro) au fost descoperite, de acord cu 
datele furnizate presei, zăcăminte de 
petrol care vor permite ca Brazilia 
să. atingă o producție de un milion 
dc barili pe zi, realizîndu-se, astfel, 
acoperirea tuturor necesităților națio
nale, precum și evitarea importului 
acestui produs.

ITALIA. — în primele șapte luni 
ale acestui an, deficitul balanței co
merciale a Italiei a fost dc 4 526,6 
miliarde lire, net superior făță de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, cind 
a fost de numai I 587,9 miliarde. Cea 
mai mare parte a acestui deficit — 
2 739,4 miliarde — s-a înregistrat în 
schimburile petroliere.

IRLANDA. — Autoritățile irlan
deze au hotărît să majoreze cu 28 
la sută prețul Ia benzină și să limi
teze viteza vehiculelor pe drumurile 
publice la 80 km pe oră. După cum 
a declarat ministrul finanțelor, Richie

Ryan, această măsură are drept scop 
reducerea cheltuielilor țării în apro
vizionarea cu petrol și produse de
rivate.

EGIPT. — Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.) a acordat Republicii Ara
be Egipt un împrumut de 50 mili
oane dolari pentru finanțarea opera
țiunilor vizînd redeschiderea Cana
lului Suez și 70 milioane dolari pen
tru finanțarea unor proiecte în do
meniile agriculturii, industriei și 
transporturilor.

© în primele nouă luni ale acestui 
an, producția mondială de petrol s-a 
cifrat ța 2 105 000 000 tone — a anun
țat firma „Esso Ag“ din Hamburg. 
Aceasta reprezintă o scădere cu 0,3 
Ia sută față de extracția mondială de 
petrol din perioada similară a anului 
trecut. Este pentru prima dată cind 
se înregistrează o scădere a produc
ției de petrol pe plan mondial.

CAIRO 5 (Agerpres). — La Cairo 
a avut loc o reuniune a cabinetului 
egiptean, desfășurată sub președinția 
primului ministru Abdel Aziz Hegazi.

într-o declarație făcută la înche
ierea dezbaterilor, ministrul egiptean 
al informațiilor, Ahmed Kemal Ab
dul Magd, a precizat că reuniunea a 
fost consacrată examinării principa
lelor probleme de ordin intern și 
extern ce stau în fața țării. Șeful gu
vernului egiptean a făcut o prezen
tare a rezultatelor cu care s-au sol
dat recentele sale vizite in Arabia 
Saudită, Kuweit și în cîteva capitale 
din zona Golfului Persic. Premierul 
Hegazi a făcut cunoscut — potrivit 
agenției M.E.N. — că forurile condu
cătoare ale statelor vizitate și-au 
exprimat hotărirea de a promova re

lațiile de cooperare cu Egiptul și au 
convenit asupra participării financia
re a țărilor lor la realizarea unor 
proiecte economice de dezvoltare ini
țiate de guvernul de la Cairo.

★
KUWEIT 5 (Agerpres). — Guver

nul kuweilian sprijină propunerea cu 
privire la convocarea unei conferin
țe tripartite care să grupeze țările 
producătoare de petrol, statele in
dustrializate și cele în curs de dez
voltare — se arată intr-un comu
nicat oficial al Ministerului kuwei- 
tian de Externe. în document se re
levă că ordinea de zi a acestei con
ferințe comportă, în esență, exami
narea detaliată și globală a proble
mei materiilor prime și produselor 
industriale pe plan internațional.

Recent s-a încheiat operațiunea de deblocare a Canalului Suez. în foto 
grafie: primul vas de călători care străbate canalul

Alegeri anticipate 
in Danemarca

COPENHAGA 5 (Agerpres). — 
Primul ministru al Danemarcei, Poul 
Hartling,- a anunțat organizarea de 
alegeri legislative anticipate, la 9 ia
nuarie, anul viitor. Hotărirea pre
mierului danez intervine după ce în 
parlament a fost respins planul eco
nomic de austeritate al guvernului.

ETIOPIA :

peru După atentatul 
împotriva primului ministru 
o Comunicat al P.C. Peruan

LIMA 5 (Agerpres). — Atentatul 
comis luni împotriva primului minis
tru peruan continuă să stîrnească 
profunda indignare a maselor largi 
populare, a diverselor organizații po
litice și sindicale din Peru. Astfel, 
intr-un comunicat al Partidului Co
munist Peruan se arată că „autorii 
acestui act criminal nu pot aparține 
decît sectoarelor celor mai reacționa
re din țară". Se relevă că obiectivul 
acestei escalade teroriste este de a 
crea un climat de instabilitate poli
tică și a împiedica procesul de eman
cipare și transformare socială pe care 
îl cunoaște, în prezent, statul peruan.

Agenția Prensa Latina informează 
că guvernul peruan a emis un 
decret stipulind introducerea pedep
sei cu moartea împotriva celor care 
„atentează Ia viața unor persoane din 
motive politice".

Senatul italian 8 acordat- 
joi, votul de încredere noului guvern 
de centru-stînga prezidat de Aldo 
Moro, cu 190 de sufragii favorabile 
și 113 împotrivă. Votului favorabil al 
democrat-creștinilor și al republica
nilor. care formează așa-numita 
„mică coaliție", i s-au adăugat cele 
ale socialiștilor, socialist-democrati- 
cilor și al celor cițiva senatori re- 
prezentînd regiunile autonome.

întîlnire tripartită. Pre- 
ședintii Zambiei — Kenneth Kaun- 
da. Tanzaniei — Julius Nyerere, și 
Botswanei — Seretse Khama, s-au 
reunit la Lusaka pentru consultări, 
la care mai participă și liderii or
ganizațiilor populației de. culoare din 
Rhodesia.

Convorbiri franco—alge
riene. Michel Poniatowski, mi
nistrul de interne al ' Franței, care 
și-a încheiat vizita oficială în Alge
ria, a fost primit de președintele 
Houari Boumediene. Au fost discu-

LIMA t

Continuitatea „spiritului 
de la Ayacucho"

în aceste zile, Lima, 
capitala peruană, tră
iește sub semnul pre
gătirilor intense in 
vederea unei aniver
sări istorice — 150 de 
ani de la victoria de 
la Ayacucho, care a 
dat lovitura hotărî- 
toare colonialismului 
spaniol. La 9 decem
brie 1824, trupele co
lonialiste au fost zdro
bite de forțele arma
te unite ale patrioți- 
lor din vaste teritorii 
ale Americii Latine 
de astăzi. Dincolo de 
însemnătatea ei mili
tară, victoria de la 
Ayacucho a consfințit 
independența unor 
state apărute pe rui
nele imperiului colo
nial al conchistadori
lor, proiectînd, tot
odată, pe scena isto
riei primele manifes
tări ale unității la- 
tino-americane, ideal 
căruia . i-a închinat 
întreaga sa viață Si
mon Bolivar, strălucit 
conducător de oști, 
alături de alți vestiți 
luptători pentru liber
tate, ca Jose de San 
Martin, Antonio Josâ 
de Sucre, Jose Arti- 
gas.

Aceste idei ale uni
tății și solidarității 
latino-americane, ’ a- 
dînc înrădăcinate în 
solul continentului de 
la sud de Rio Grande, 
s-au exprimat, de-a 
lungul timpului, în 
diferite forme, dobîn- 
dind în ultimul dece
niu noi și ample di
mensiuni, ca urmare

a profundelor mutații 
prin care trece între
gul continent, în în
deplinirea sarcinilor 
„celei de-a doua lupte 
pentru independen
ță", cea economică, 
într-un foarte mare 
număr de țări latino- 
americane se duce în 
prezent o bătălie dîr- 
ză împotriva formelor 
economice ale domi
nației străine, pentru 
redobîndirea suvera
nității depline asupra 
resurselor naturale, 
pentru valorificarea 
potențialului material 
și uman propriu, in 
scopul unei dezvoltăți 
moderne și progresu
lui social.

Pentru aniversarea 
bătăliei de la Aya
cucho, guvernul pe
ruan a adresat invita
ții șefilor de state din 
țările unde s-a făurit 
frăția de arme și de 
idei în campaniile 
militare pentru cuce
rirea independenței 
de stat — între care 
Argentina, Columbia, 
Ecuador, Bolivia, Ve
nezuela, Panama. Cu 
aceeași ocazie va a- 
vea loc o conferință 
în cadrul căreia vor 
fi dezbătute proble
mele acute ale conti
nentului.

Poporul peruan în- 
tîmpină ziua de 9 De
cembrie în plină des
fășurare a forțelor 
sale creatoare, înfăp
tuind, sub conducerea 
guvernului revoluțio
nar al forțelor arma

te, profunde transfor
mări economice . - și 
sociale. în aceste con
diții, apar și mai izo
late tentativele dispe
rate ale forțelor con
trarevoluționare de a 
încerca să frîneze 
procesul revoluționar 
prin săvîrșirea unor 
acte criminale, de fe
lul atentatului; neiz
butit, împotriva pri
mului ministru și a 
altor trei generali. 
Manifestațiile care au 
loc în întreaga țară 
constituie., o expresie 
a sprijinului maselor 
celor mai largi față 
de acțiunile guvernu
lui, a hotărîrii lor de 
a dejuca uneltirile 
grupurilor contrare
voluționare, a voinței 
ferme de a merge 
înainte pe calea pro
gresului economic și 
social.

Ayacucho — vatră 
a independentei na
ționale — este el în
suși o întruchipare a 
acestei voințe. Zilele 
trecute au fost inau
gurate aici un aero
port modern, o cen
trală termoelectrică, ' 
un sistem de teleco
municații, mai multe 
centre școlare. Sînt 
realizări ce se inte
grează în ofensiva 
pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială in
dependentă — obiec
tiv ce galvanizează 
tot mai mult energiile 
popoarelor latino-a
mericane.

Eugen POP
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tate, cu precădere, probleme ale re
lațiilor . bilaterale. După. întrevedere, 
ministrul francez a anunțat că, în 
martie anul.yiitor, președintele-Fran
ței, Valdry Giscard d’Estaing, va e- 
fectua o vizită oficială la Alger.

Portugalia a acceptat să 
semneze un tratat cu Mia, 
prin care recunoaște suveranitatea 
indiană asupra fostelor enclave por
tugheze de pe coasta de vest a tă
rii — Goa, Daman și Diu — aflate 
sub controlul autorităților naționale 
din 1961 — a declarat la Delhi, in 
cadrul unui interviu televizat, Ke- 
wal Singh, secretar de stat pentru 
problemele externe.

Ministerul de Externe al 
Republicii Vietnamului ds 
Sud a dat publicității un comuni
cat . în care se arată că. în interva
lul '2—30 noiembrie a.c„ administra
ția saigoneză a comis 9 885 de încăl
cări ale încetării focului în Vietna
mul de sud. Acțiunile autorităților 
de la Saigon de sabotare a acordu
rilor existente au inclus atacuri îm
potriva zonelor eliberate, operațiuni 
polițienești și de „pacificare" împo
triva populației civile, bombardamen
te de artilerie și de aviație, pre
cum și zboruri de recunoaștere.

Parlamentul turc a votat> 
miercuri, în unanimitate prelungirea 
cu o lună a stării de urgență în pro
vinciile Ankara, Istanbul, Adana și 
Mersin.

Gală de filme românești 
la Stockholm. La Institutul 
suedez al filmului din Stockholm a 
fost inaugurată, la 3 decembrie, cu 
filmul ,,Felix și Otilia", o gală con
sacrată producției cinematografice 
din țara noastră.

Moi manifestații studen
țești au avut loc miercuri în capi
tala Malayeziei, Kuala Lumpur. Po
litia a procedat la dispersarea ma- 
nifestanților, folosind grenade cu 
gaze lacrimogene. Studenții au orga
nizat aceste ultime manifestații in 
semn de protest față de traducerea 
în fata tribunalelor a circa 1 200 din
tre colegii lor, arestați marți pen
tru a fi participat la acțiuni simila
re, denunțind incapacitatea autorită
ților de a soluționa problemele ri
dicate de mizeria și foametea ma
selor rurale.

Politia briionicăa arestat a- 
proximativ 30 de persoane suspecta
te de a fi participat la atentatele cu 
bombe produse pe teritoriul Marii 
Britanii și Irlandei. Operațiunea este 
considerată drept cea mai mare e- 
fectuată pe teritoriul englez, pină a- 
cum, împotriva membrilor Armatei 
Republicane Irlandeze — I.R.A.,
scoasă, recent, în afara legii.

Catasirofă aeriană. Un ®- 
vion de tipul DC-8 aparținînd com
paniei olandeze „Martin Air" s-a 
prăbușit în apropiere de Colombo. 
S-a anunțat că toate cele 191 de per
soane aflate la bord și-au pierdut 
viața.

Mesajul generalului Benti
ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 

Președintele Consiliului militar ad
ministrativ provizoriu din Etiopia, 
generalul Teferi Benti, a adresat un 
.mesaj secretarului general al O.N.U., 
Kurt. Waldheim, în care subliniază că 
autoritățile etiopiene intenționează 
să respecte priricipiile Cartei O.N.U. 
și să-și îndeplinească toate obligații
le față de aceasta, mai ales în ce.pri- 
vește"a'puj'Sr6‘ă‘ iîSW'și decolonftfarefc 
„Consiliul militar, se spune in mesaj, 
va acționa pentru lichidarea nedrep
tăților social-economice ale trecutului 
și construirea unei Etiopii noi“.

BELGRAD

CONVORBIRI 
IUGOSLAVO-CHINEZE
BELGRAD 5 (Agerpres). — Miloș 

Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, l-a primit, miercuri, pe Iu 
Gian, adjunct al ministrului de ex
terne al R.P. Chineze, aflat în vizită 
in Iugoslavia, cu care a discutat pro
bleme de interes comun pentru cele 
două țări. în aceeași zi, Iu Gian a 
avut, de asemenea, convorbiri cu 
Lazar Moisov, adjunct al secretaru
lui federal iugoslav pentru afacerile 
externe.

în cursul convorbirilor dintre părți
le chineză și iugoslavă a fost efectuat 
un schimb de opinii asupra unor as
pecte ale relațiilor reciproce, fiind 
exprimată satisfacția pentru evoluția 
lor pozitivă și dorința de a le dez
volta in continuare. Au fost exami
nate,"' totodată, 'probleme internațio
nale actuale. Convorbirile dintre cele 
două părți vor fi continuate în cursul 
următoarelor zile — relatează agenția 
Taniug.

MARGINALII
Orașe aaeaațate cu scufundarea

EVOLUȚIA NAVEI COSMICE SOVIETICE „SOIBZ-lă“
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Nava 

cosmică sovietică pilotată „Soiuz-16", 
avîndu-i la bord ' pe cosmonauții 
Anatoli Filipcenko și Nikolai Ruka- 
vișnikov, a efectuat, pină la 5 de
cembrie, aproximativ jumătate din 
programul de zbor.

în intervalul corespunzător dura
tei a trei zile și trei nopți terestre 
afectat acestei prime părți a misiu
nii lor spațiale, cei doi cosmonauți 
au efectuat o serie de experimente 
medicale și biologice, iar în timpul 
rotațiilor a 32-a, 38-a și 48-a în jurul 
Terrei a avut loc experimentarea sis
temului automat și a anumitor părți

ale noului agregat de cuplare reali
zat in conformitate cu cerințele vi
itorului zbor cosmic sovieto-ameri- 
can, ce urmează a fi realizat, de 
nave de tip „Apollo" și „Soiuz", în 
anul 1975.

în compartimentele lui „Soiuz-16". 
parametrii microclimatului artificial 
se caracterizează printr-o presiune 
corespunzătoare unei coloane de 
mercur de 520 milimetri, o presiune 
parțială a oxigenului corespunzînd 
unei coloane de mercur de 170 mili
metri și o temperatură de 20 de gra
de Celsius.

Centrul spatial 
„Lyndon Johnson" din 
Houston, pentru ur
mărirea navelor cos
mice cu echipaj la 
bord, este amenin
țat de invazia apelor 
Golfului Mexic, ca ur
mare a scufundării 
treptate a întregii zo
ne din vecinătatea 
confluenței apelor San 
Jacinta și Buffalo 
Bayou, unde se a- 

. flă instalațiile și clă
dirile sale. Intr-un ra
port confidential întoc
mit de Administrația 
națională pentru cer
cetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) — rele
vă „New York Times" 
— se arată că pină în 
2985 centrul spațial 
va fi Complet acope
rit de apă.

In ultimele trei de
cenii, regiunea de con
fluență Jacinta-Buffa
lo s-a „lăsat" cu peste 
3 metri, iar în timp 
de furtună apele gol
fului inundă străzile, 
casele $i unitățile. in
dustriale de la peri
feriile orașului. Clădiri 
în valoare de un mi
liard de dolari sint 
amenințate de ape. 
Sînt zone in care pă- 
mintul se scufundă 
cu cite 15 cm pe an 
și unde mii de case se 
află doar la 90 cm 
deasupra nivelului a- 
pei.

Studiile intocmite de 
institute de geologie 
americane au ajuns 
la concluzia că te
renul se scufundă 
in special ca urmare 
a folosirii industriale 
ți in cantități imense 
a apelor freatice de 
către combinatele chi
mice, situate pe am
bele părți de-a lun
gul canalului naviga
bil ce leagă centrul 
orașului Houston cu 
Golful Mexic. Robert 
Gabrysch, specialist 
la centrul de cerce
tări geologice al S.U.A., 
apreciază că între
prinderile industria
le locale . pompează 
zilnic pină la 600 mi
lioane galoni de apă 
(un g'aloh echivalează 
cu circa patru litri) 
din stratul de nisip 
situat la o adîncime de 
numai 100 metri. Du
pă pomparea apei, ni
sipul se reașează, iar 
stratul de pămînt de 
deasupra sa se scufun
dă încet.

Zona din jurul ora
șului Houston afec- 
tată de această con
tinuă scufundare are 
forma unui evantai cu 
o lungime de zeci de 
kilometri. Aici locu
iesc peste 2 milioane 
de oameni.

Periferiile orașelor 
Timbercove si Sea

brook, unde îți au lo
cuințele majoritatea 
astronauților, ingine
rilor și tehnicienilor 
N.A.S.A., sînt deja sub 
apă. Ca urmare a mic
șorării diferenței din
tre nivelul apei și ni
velul uscatului, peste 
50 000 de locuințe din 
zona de confluență a- 
mintită sint în pericol 
de a fi distruse com
plet de valuri, în ca
zul unui uragan. Ul
timul uragan s-a abă
tut asupra acestei zo
ne în 1961.

Este o nouă ilustra
re a degradării naturii 
ca urmare a irespon
sabilității cu care in
dustriile particulare, 
in goana după profit, 
iși desfășoară procese
le tehnologice. Popu
lația din regiunile a- 
menințate de sinistru 
a cerut să se opreas
că pomparea apei frea
tice. Autoritățile au 
promis că acest lucru 
va fi făcut la sfîrșitul 
lui 1975 sau începutul 
lui 1976, cind se va 
termina construirea 
barajului unui lac de 
acumulare. Dar dacă, 
intre timp — se în
treabă multe ziare de 
aci — se va produce un 
uragan ?

C.ALEXANDROAM
Washington

„Beretele verzi" sud-africane

„Pioneer-11“ în drum spre Saturn
MOUNTAIN VIEW 5 (Agerpres). 

— Experții Agenției spațiale ameri
cane se declară deosebit de satisfă- 
cuți de rezultatele misiunii „Pioneer- 
11", redenumită „Pioneer-Saturn" in 
perspectiva apropierii sondei spa
țiale, în 1979, de acest astru.

La centrul de cercetări „Ames", 
de la Mountain View (California), au 
fost recepționate aproximativ 500 de 
fotografii, dintre care circa 20 sînt 
calificate drept cele mai bune ima
gini ale masei sferice de hidrogen 
lichid care pare a fi Jupiter. Culoa
rea dominantă este portocaliul, ceea 
ce ar demonstra, potrivit specialiști
lor, că posibilitatea existenței unor 
forme de viață pe gigantul sistemu
lui solar nu trebuie exclusă. Culoa
rea portocalie, declară șeful echipei 
de recepționare a imaginilor, con
cordă cu teoria evoluției chimice a 
vieții. Sonda spațială a transmis, în
tre altele, primele imagini ale polu
lui sudic al planetei. Una dintre ima

ginile cele mai interesante recepțio
nate este un detaliu al „petei roșii", 
cSre intrigă pe oamenii de știință 
de circa patru secole șl care ar fl, 
potrivit ultimelor interpretări, repre
zentarea grafică a unui uragan gi
gantic (larg de 25 000—40 000 km) și 
cVasipermanent. ■ în sfîrșit, rețin 
atenția experților imaginile satelitu
lui Callisto, a cărui parte inferioară 
pare a fi acoperită de un strat de 
gheață sau de cristale gazoase în
ghețate. Callisto prezintă un interes 
aparte pentru N.A.S.A., întrucît, fiind 
plasat în afara centurii de radiații 
letale a planetei, ar putea constitui 
obiectivul propice al unei eventuale 
misiuni cu oameni la bord.

Datele transmise de instrumentele 
cu care este dotat „Pioneer-ll" au 
permis experților să tragă concluzia 
că temperatura in interiorul planetei 
este de cel puțin patru ori mai ridi
cată decît la suprafața Soarelui.

Serviciul secret (Bu
reau of State Security) 
din Republica Sud-A- 
fricană este preocupat, 
în prezent, de crearea 
unor unități speciale 
care, chiar și în timpul 
exercițiilor', folosesc 
muniții reale. Pentru 
aceste unități sint re
crutați, mal ales, a- 
venturieri, elemente 
declasate, foști merce
nari. Datorită culorii 
beretelor pe care le 
poartă, membrii aces
tor unități au primit 
denumirea de „Green 
Berets" (beretele verzi). 
Primele detașamente 
sint instruite in tabere 
situate in apropiere de 
centrul diamantifer 
Kimberley și de orașul 
portuar Walvis Băy.

Comandantul acestor 
Unități este actualul 
ministru de război Pie
ter Willem Botha, fost 
ministru pentru pro

blemele rasiale și — 
in calitate de ministru 
adjunct de interne — 
fost șef al serviciului 
secret. Botha este, de 
asemenea, unul dintre 
conducătorii faimosu
lui Broederbond — 
„guvernul din umbră" 
al Africii de Sud — o 
asociație „secretă" care 
reunește pe cei mai 
fervenți adepți ai a- 
partheidului și care 
și-a propus drept țel 
răfuiala cruntă cu toți 
cei ce se opun acestei 
inumane politici.

După cum a declarat 
el însuși, Botha in
tenționează să re
crutez,e și să in
struiască anual cel
puțin 3 000 de „berete 
verzi". Aceste detașa
mente sint concepute 
ca o forță mobilă de 
represiune împotriva, 
oricărei rezistențe față 
de politica de apart

heid. După cum scrie 
„Der Spiegel", guver
nanții rasiști intențio
nează să folosească a- 
ceste unități de co
mando, in primul rind, 
împotriva populației 
din Namibia, ocupată 
ilegal de R.S.A., pre
cum și ca o forță de 
intimidare împotriva 
Angolei și Mozambicu- 
lui, foste colonii portu
gheze, care astăzi s-au 
desprins din cătușele 
asupririi străine. A- 
ceeași revistă (notează 
insă, cu deplină justi
ficare, că este greu de 
presupus că diriguito
rii de la Pretoria vor 
reuși acolo unde foștii 
guvernanți fasciști de 
la Lisabona, măturați 
de la putere la 25 a- 
prilie, au eșuat in mod 
lamentabil.

G. DASCĂLII

DE PRETUTINDENI
• POTOP MARȚIAN. 

Văile misterioase ale planetei 
roșii ar putea fi urmarea unui 
uriaș potop. Această neaștepta
tă ipoteză a fost lansată de că
tre doi. savanți americani, Vic
tor Baker și Daniel Milton, in 
urma studierii fotografiilor 
realizate cu ajutorul sateliți
lor. Ei au comparat fotografii 
ale ciudatei regiuni din statul 
Washington, cunoscute sub de
numirea de „Scablands", cu fo
tografii ale peisajului marțian, 
cu care prezintă izbitoare ase
mănări. Se știe că relieful de 
tip „Scablands" s-a format a- 
cum 20 000 de ani. în urma unei 
uriașe inundații. Se presupune 
că apa nu provenea însă din a- 
verse, ci din interiorul Pămin- 
tului. Prin analogie, se poate 
deduce că și „potopul" marțian 
și-ar avea izvoarele tot în inte
riorul planetei. Această ipoteză 
infirmă teoria conform căreia 
In atmosfera planetei Marte nu 
ar exista vapori de apă.

• OPERAȚII PE CORD 
DESCHIS SUB ANES
TEZIA PRIN ACUPUNC
TURA se practică de către 
chirurgii din Șanhai, R. P. Chi
neză.- în aceste cazuri, funcțiile 
cordului și ale aparatului respi
rator sînt preluate de un apa
rat inimă-plămin, iar pacientul 
rămîne tot timpul conștient, 
puțind contribui astfel la de
plina reușită a intervenției. Una 
din cele mai recente operații a 
fost făcută unui țăran, aneste
zia fiind realizată prin implan
tarea cîtorva ace în anumite 
zone ale corpului. în momentul 
manipulării cordului, pacientul 
a .acuzat o oarecare jenă, înlă
turată imediat prin administra
rea de oxigen. Operația a durat* < 
ceva mai mult de trei ore, iar ’ 
aparatul inimă-plămin a func
ționat 33 de minute. A doua zi, 
pacientul a început să se hră
nească cu fructe, iar în ziua a 
șaptea a putut părăsi patul. 
Chirurgii din Șanhai au făcut 
pină acum 100 de operații pe 
cord deschis prin anestezie cu 
ajutorul acupuncturii, atingînd 
un procent al reușitelor de 90
la sută.

• PENTRU APĂRAREA 
PATRIMONIULUI AR
TISTIC. In ziarul de ieri am 
scris despre furturile de obiecte 
de artă din R.F.G. O situație și 
mai îngrijorătoare se constată 
și în Italia. Publicația „Vita Ita
liana" furnizează, in ultimul 
său număr, date referitoare la 
furturile de opere de artă din 
muzeele și bisericile italiene in 
cursul anului trecut. Cifra lor 
este de necrezut : peste 8 000. 
Organizații cu ramificații inter
naționale se ocupă de acest tra
fic, ilegal de artă — multe din
tre obiectele sustrase ipu dru
mul străinătății, unde sint adă
postite de bănci șau chiar pla
sate și expuse în ' muzee de re
nume. Publicația amintită cere 
măsuri din cele mai drastice

' pentru aplicarea legislației în 
vigoare, al cărei scop este- toc
mai împiedicarea unor aseme
nea sustrageri.

0 ANALFABETISMUL 
ÎN CIFRE. Conform datelor 
extrase din ultima ediție a A- 
nuarului statistic UNESCO, 
analfabetismul afectează 3,6 la 
sută din populația Europei, 12,7 
la sută din cea a Americii, 46,8 
la sută din cea a Asiei și 73,7 
la sută din populația Africii. în 
țările in curs de dezvoltare, 
studenții reprezintă doar 4,2 la 
sută din populația cuprinsă in 
grupa de vîrstă de 20—24 ani, 
în timp ce în țările industriali
zate acest raport este de 23,6 la 
sută. în același timp, cheltuie
lile pentru înarmări au atins 

. cifre astronomice', calculindu-se 
că numai o mică parte din ele 
ar fi de-ajuns pentru lichidarea 
acestei plăgi pe care o consti
tuie. neștiința de carte. Un mo
tiv în plus pentru intensificarea 
eforturilor în vederea trecerii 
neintirziate la măsuri pe linia 
opririi cursei. armamentelor, a 
dezarmării generale.

• PREMIERĂ BIOLO
GICĂ. La Institutul de bio
chimie din Miinchen (R.F.G.) 
a fost realizată, de curînd, o 
premieră crearea unor celule 
nervoase artificiale, prin conto
pirea celulelor tumorale prele
vate unui șoarece cu celule ale 
unui , embrion de șobolan. Noile 
celule, menținute in viață în 
recipiente speciale din plastic, 
constituie un . material ideal 
pentru cele mai variate investi
gații care nu pot fi efectuate 
pe celule cerebrale normale, 
din cauza structurii lor extrem 
de complexe. Cu ajutorul aces
tor culturi de celule se urmă
rește, printre altele, elucidarea 
căilor de comunicație la nive
lul celulelor nervoase, determi- 
nindu-se care’ sint informațiile 
transmise mai departe, cele sto
cate și cele modificate.

• METROUL VARSO- 
VIAN. Construcția metroului 
va. începe la Varșovia în anul 
1976, dar de pe acum au început 
să se execute lucrările pregăti
toare. Prima linie a metroului 
va lega centrul orașului de (Jar
tierele de locuințe noi din zona 
de sud a capitalei. Lungimea 
liniei, care va traversa orașul 
de la nord Ia sud, va fi de pes
te 23 de km, iar întreaga rețea 
de transport subteran va în
suma in final 150 km.

• UN NOU *TR’B 
DESCOPERIT ÎN BRAZI
LIA. într-o regiune puțin ex
plorată a teritoriului brazilian, 
in- apropiere de frontiera cu 
Peru, a fost descoperit un trib 
de indieni, necunoscut pină in 
prezent, format din aproximativ 
o mie de persoane. Cercetătorii 
au declarat că limba tribului se 
aseamănă cu cea a tribului Ma- 
rubo și că indienii i-au primit 
pe albi cu prietenie.
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