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EXECUTIV AL C. C AL P.C.R
ramurilor și domeniilor de activita-

C.C.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
în ziua de 13 decembrie a.c. a avut Ioc 

ședința Comitetului Politic Executiv al 
al P.C.R., prezidată de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au luat parte, ca invitați, membri ai gu
vernului, conducători ai unor instituții cen
trale, activiști de partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv a luat în dis
cuție și și-a însușit propunerile prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind de
finitivarea Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Totodată, Comitetul 
Politic Executiv a luat în discuție proiec
tul de Nortne ale vieții și muncii comuniș
tilor, ale eticii și echității socialiste și une
le modificări ale prevederilor Statutului 
partidului, stabilind — în conformitate cu 
hotărîrea Congresului al XI-lea — să fie su
puse spre aprobare Plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv, pornind de la 
hotărîrea Plenarei comune a C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale din 27—29 iulie a.c., a 
examinat propunerile de definitivare a Pla
nului național unic de dezvoltare economi- 
co-socială a Republicii Socialiste România 
și a Bugetului de stat pe anul 1975.

Cunoașterea, încă din prima parte a aces
tui an, a prevederilor de plan pentru 1975 
a permis ministerelor, centralelor și între
prinderilor să acționeze din timp pentru 
pregătirea condițiilor necesare realizării 
planului, astfel îneît activitatea economică 
să se desfășoare la nivelul sarcinilor plani
ficate încă din primele zile ale anului viitor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se ia, în continuare, măsuri de organizare 
temeinică a activității economice, care să 
asigure ca fiecare întreprindere să îndepli
nească în mod exemplar sarcinile de pro
ducție, toți indicatorii de plan. Pe șantie
rele de construcții, forțele umane și mate
riale să fie concentrate pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a investițiilor și pu
nerea în funcțiune la timp și la parametrii 
proiectați a noilor obiective economice.

în zilele care au mai rămas pînă la sfîr- 
șitul acestui an, ministerele economice tre
buie să clarifice și să rezolve toate proble
mele privind cooperarea între întreprinderi, 
aprovizionarea tehnico-materială, închein- 
du-se — în conformitate cu legea — toate 
contractele economice. Comitetul de Stat 
al Planificării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe, împreună cu celelal
te ministere economice să treacă imediat la 
raionarea și optimizarea transporturilor de 
mărfuri și aprovizionării tehnico-materiale 
în vederea îmbunătățirii aprovizionării și 
eliminării cheltuielilor inutile.

Guvernul să urmărească și să adopte mă
suri hotărîte pentru a se asigura pe fieca
re sector în parte producția și aproviziona
rea cu piese de schimb pentru mașini și in
stalații, să se efectueze la timp toate repa
rațiile pentru a realiza siguranța în funcțio
nare a instalațiilor și mașinilor, precum și 
calitatea corespunzătoare a producției.

Comitetul Politic Executiv cere ministe
relor, centralelor și întreprinderilor indus
triale, tuturor oamenilor muncii să acțio
neze în continuare cu fermitate pentru rea
lizarea de economii, pentru reducerea chel
tuielilor materiale, a consumului de ener
gie, de combustibil și materii prime, pentru 
a se pune capăt risipei în toate domeniile.

în vederea participării eficiente a țării 
noastre la diviziunea internațională a mun
cii, ministerele economice, centralele, între
prinderile industriale trebuie să acționeze 
cu toată energia pentru a asigura produse 
destinate exportului cu calități tehnico-eco- 
nomice superioare și în sortimentele cerute 
pe piața externă, asigurînd astfel o valorifi
care cît mai bună a materiilor prime și ma
terialelor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca. în 
forma sa actuală, planul național unic și 
bugetul de stat să fie supuse spre legiferare 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a hotărît să se 
atribuie ministerelor economice funcția de 
organ central coordonator în scopul asigu
rării unei concepții unitare în dezvoltarea

tuturor
te, corespunzător progresului economic, teh
nic și științific, valorificării superioare a po
tențialului material și uman, atragerii în 
circuitul economic a unor noi resurse de 
materii prime și materiale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pro
punerile guvernului privind regimul prețu
rilor la lucrările de reparații la mașini, uti
laje și părțile lor componente ce se execută 
în unitățile de stat specializate sau sectoare 
specializate din cadrul altor întreprinderi. 
De asemenea, au fost aprobate propunerile 
privind reașezarea prețurilor de producție, 
de livrare și rabatul comercial la produsele 
de bază din ramurile industriei metalurgice- 
feroase, neferoase și metale rare, materiale 
refractare și abrazive.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a luat în dezbatere și și-a însușit proiectul 
de Lege cu privire la modificarea unor arti
cole din Constituția Republicii Socialiste 
România și proiectul 
Republicii Socialiste România, 
să fie supuse plenarei C.C. 
și Marii Adunări Naționale.
menea, au fost adoptate unele măsuri pri
vind pregătirea alegerilor de 
Marea Adunare Națională 
populare județene, orășenești

Comitetul Politic Executiv 
hotărîre privind organizarea și funcționarea 
comisiilor pe probleme ale C.C. al P.C.R. 
și ale organelor locale de partid ; de ase
menea, a aprobat componența birourilor 
comisiilor pe probleme ale C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
și-a însușit proiectul de hotărîre cu privire 
la participarea membrilor Comitetului Cen
tral al P.C.R. la activitatea de partid, sta
bilind să fie supus spre dezbatere și apro
bare plenarei C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței au fost rezolvate unele 
probleme curente din domeniile relațiilor 
externe, comerțului exterior, justiției și in
dustriei petroliere.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea plenarei C.C. al P.C.R. pentru data 
de 18 decembrie 1974.

Legii electorale a 
stabilind 

al P.C.R. 
De ase-

deputați în 
și consiliile 
și comunale, 
a adoptat o

RAPORTUL ZILEISfîrșit de an, sfîrșit de plan
Ziua și planul anual... ! Ziua și planul anual... 1 Iată, succint, conținutul știrilor transmise ieri Ia redacție de corespondenți .județeni ai ziarului nostru, al „telexurilor" primite. Despre ce este vorba ? In principal. aceste vești ne informează că tot mai multe colective de întreprinderi raportează realizarea inainte de termen a planului anual....Dați-mi mie legătura — solicită Sabin Ionescu. corespondentul nostru din județul Hunedoara.— Ascultăm...— După Exploatarea minieră Deva, o altă unitate anunță realizarea mai devreme a planului pe 1974. Este întreprinderea de materiale de construcție Bîrcea, care a consemnat succesul pe 12 decembrie.— Ce va realiza acest colectiv in plus, pină la finele anului ?— După calculele preliminate, pină la sfirșitul anului colectivul întreprinderii din Bîrcea va livra unor șantiere din țară, peste plan, 9 370 m c prefabricate din beton, 2 900 metri liniari tuburi pre- comprimate, un milion de blocuri înlocuitoare de cărămizi, peste două milioane cărămizi termoizolatoare și importante cantități de panouri mari prefabricate și produse din vată minerală.— Tot in aceste zile — intervine pe fir Ion Nistor, din Focșani — întreprinderea „Chimica" din Mă-

rășești. întreprinderea forestieră de exploatare și transport Focșani, întreprinderea de materiale de construcții' Odobești au raportat realizarea sarcinilor de plan.

9— Eu, Sabin Ionescu... Notați. In fiecare din cele 13 zile din decembrie, la liniile de laminoare de la C.S. Hunedoara se înregistrează un ritm zilnic de depășire a planului de peste 350 tone laminate. Ca urmare, primele 13 zile din decembrie s-au soldat, în acest sector de bază al combinatului, cu un plus total de 4 555 tone laminate. Din cantitatea de laminate finite pline
Azi, la teleconferința „Scînteii" ® 13 zile mari cît 30 
© De la restanțe la producții suplimentare ® Cînd colec

tivele acționează ca un singur om.

— Și pînă la sfirșitul anului...— Se vor obține produse chimice în valoare de 14 milioane lei. peste 5 000 mc bușteni, însemnate cantități de lemn pentru celuloză și cherestea in valoare de 10 milioane lei, prefabricate din beton materiale de construcții in de 5 milioane Iei.— Se poate să mai dau pletare ?Cine este la telefon ?
și alte valoareo corn-

intr-adevăr, să fie
Hunedoara, și pină in peste 13 274o realizare cunoscută in

La Porțile de Fier, pe Dunâre, in amontefoto : Agerpres

produse peste plan la de la inceputul anului prezent, se pot fabrica tractoare.— Este, care merităîntreaga țară.Solicită, în telefonică — rinței" de astăzi numeroși pondenți. Rind pe rînd, reținem și
continuare, legătura în cadrul „teleconfe- cores-

alte colective de unități care în aceste zile de decembrie anunță că au îndeplinit planul pe anul 1974 : două mari uzine (cocso-chimică și uzina de piese și reparații siderurgice) de la C.S. Galați ; întreprinderea minieră din Rm. Vilcea, care. Dină la finele anului, va obține o producție suplimentară de circa 10 milioane Ici ; „Electromagnetica" din Capitală, unde 70 la sută din producția realizată este reprezentată de produsele noi și modernizate ; întreprinderile de material rulant și de rețele electrice din Craiova ș.a.Ieri, cu rămîneri in urmă, azi, cu producții peste plan — iată o pregnantă realitate. Este vorba de acele colective care au acționat ferm pentru a recupera restanțele. Cine a reușit o atare performanță '!— Chiar ieri am discutat cu ing. Vasile Bacalu. directorul întreprinderii de vagoane din Drobeta Tur- nu-Severin, comunică Virgil Tătaru, corespondentul nostru din județul
Petre NEDELCU
și corespondenții „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Flux continuu la întreprinderea „Republica" din Capitală — laminorul nr. 1Foto : E. Dichiseanu
Despre Cluj-Napoca. orașul unde m-am născut, am mai scris — de-a lungul a- nilor — de mai multe ori, cu patimă mocnită, așa cum îi șade bine unui ardelean cuviincios, dar cu dragostea mare ce-și are începuturile în vîrste la care ne gindim aproape ca la o legendă.Mi-am .petrecut viața în acest oraș, puțin cei patru ani însin- gerați prin Dictatul de la Viena, cind trupul Țării fusese sfirtecat de monstrul hitleristo-horthist, cind ființa neamului meu purta zăbranic de doliu. Dar nici înțelesurile acelor am nu-mi sint străine, cunos- cindu-le din povestiri adevărate și documente, iar mai de curind, dintr-o remarcabilă carte — „Labi- rintu" — scrisă cu adevăr și înțelepciune de Francisc Păcurariu. Nimic din ceea ce a aparținut și aparține acestui oraș nu-mi este străin, și pentru fiecare zi a vieții mele pot găsi, aici, o țandăra de amintire.Cele dinții aduceri aminte ale mele încep de după 1939, cind Clujul era — ceea ce de altfel, in bună măsură, a și rămas — o cetate universitară. Locuiam pe o stradă ce și-a păstrat numele, Șincai, și de aici era mai puțin de-o alergătură bună pină in. Piața Unirii — astăzi Libertății — unde o ceată de copii-priețeni ne adunam să ne jucăm in parcul privegheat orgolios de statuia Corvinului, a lui Matei. într-o seară de sfir- șit de august, în piața a- ceea am văzut o imensă mulțime de oameni care, cu ochii și brațele ridicate spre străvechea primărie a municipiului, invocau puteri ce n-au fost capabile să lase cursul vieții în albia sa firească. Era in august 1940, încă de pe a- tunci știam, chiar dacă din gurile altora mai virstnici. că adevărattil Cluj nu se rezumă la acest centru al caselor foștilor magnați și

toată mai

la dughenele ce reușiseră să se insinueze printre ele, că inima adevărată a Cetății bate in cartierul gării, ori pe acolo unde citeva fabrici, aflate încă în fașă, spun o altă poveste, cea adevărată, aceea care se identifică cu istoria. Astăzi, acolo, în acele locuri despre care amintesc, se ridică mari fabrici noi, cele vechi au fost aduse la con-

Debut industrial• La Arad a intrat în funcțiune o fabrică de articole de feronerie pentru industria mobilei. Potrivit proiectului, valoarea producției globale anuale a noii întreprinderi va depăși 80 de milioane lei. In cursul ultimului trimestru din acest an, tot la Arad s-a consemnat inaugurarea unei noi fabrici de mobilă de artă — una din cele mai moderne de acest fel din țară, în decurs de cinci ani, mobila stil va ajunge să dețină 80 la sută din producția totală a combinatului arădean.• In cadrul Grupului de întreprinderi ale industriei locale din municipiul Cluj-Napoca a fost construită o nouă unitate profilată pe producția de sticlărie fină. Tehnologia de obținere a cristalului clujean a fost pusă la punct de un colectiv condus de specialiști ai institutului de chimie din localitate. In curind, magazinele comerciale vor primi primele produse realizate de noua unitate.• Continuîndu-și ritmul rapid de dezvoltare, industria buzoia- nă consemnează debutul unui nou șantier : cel al întreprinderii de contacted din Buzău. In următorul cincinal, unitatea va produce o gamă variată de articole cu un înalt nivel do tehnicitate destinate industriei constructoare de mașini. (Agerpres)
te gardurile macerate de ploi. Acum cind spui că locuiești în cartierul Andrei Mureșanu dai sentimentul că ești cetățean al unei „zone rezidențiale". Dincolo de casa bunicilor — poate o zidire ori două mai departe — începea sfirșitul orașului. Astăzi, abia de acolo mai înainte începe unul din cele mai spectaculoase centre noi ale

Q)

Izvoare
de lamina

la Cluj-Napoca

diția lumii moderne. fă- cind din Cluj-Napoca nu numai o cetate univeț-șita- ră, ci și una industrială.Am ■ crescut în limitele unei vieți ce se poate numi oarecare, dar nu lipsită de simbolurile ce aparțin poeziei. De simbătă pină luni dimineață eram al bunicilor, și ajungeam la ei ur- cind strada Andrei Mureșanu — căre, pe atunci, a- bia ici și colo era punctată de case, ea cuprlnzind mai ales grădini goale, marcate de garduri peste care, in primăvară, hohotea liliacul. Mi-am dat seama cum cresc eu insumi și după faptul că, pe măsură ce treceau anii, primăvara îmi venea tot mai ușor să rup cite o creangă din liliacul ce izbucnea somptuos pes-

orașului, cartierul Gheor- ghieni. Și nu este acesta singurul loc gol ce și l-a asimilat Cluj-Napoca. Cartiere ca Dragalina, Intre ape, Mănăștut- G-au ivit :din munca și truda plină de izbinzi a celor 30 de ani ce au trecut, strălucind, în prezent, prin linii arhitecturale armonioase, prin- tr-un colorit sărbătoresc.La urma-urmei, 30 de ani nici nu înseamnă prea mare, lucru — dacă îi numeri după filele, căzute din calendar. Dar uluitoare mi se înfățișează transformarea lăuntrică a orașului și a oamenilor săi. cum ei înșiși, oamenii acestui oraș, dincolo de limba pe care o vorbesc, au înțeles că nu-și pot realiza destinul decît sub una și aceeași

flamură — a Partidului Comunist Român. Au trecut trei decenii glorioase peste Clujul copilăriei mele și, oricit de glorioase sint aceste decenii, ele totuși au trecut, clipa pasageră a nostalgiei este inevitabilă. Este omenesc să fie așa. Nu-i mai văd pe Agârbiceanu, pe Blaga. pe Ladea — decit prin ființa operei lor — și mă gindesc că, deocamdată, fiul meu nici nu știe pe ce pămînt sacru calcă. Numai că viata se duce mereu inainte și tot mai luminoasă.Clujul, Napoca, a sărbătorit 1850 de ani de cind a fost atestat, prin document, ca municipiu. Aproape două milenii, și Clujul e totuși tinăr. Cind singe- rează. frunza, in toamnă,, peste douăzeci de mii de studenți, în fiecare an, dau tinerețe multisecularei așezări. Mi se pare uluitor că, din cei aproape două sute de mii de locuitori ai orașului, șaizeci de . mii sint dintre cei care încă învață, iar optzeci de mii sint zilnic prezenți in munca productivă. Nu este aceasta o dovadă de supremă tinerețe ? Au venit generații noi de muncitori, de reprezentanți ai științei, ai scrisului, ai artei. Ei cresc in-: tr-un profund respect fațâ de cei dinainte. Deoarece Clujul ■ .înseamnă istorie, multă istorie și — cum nimic pe lume nu-i intîmplă- tor — Ia mindria regală a Corvinului. a lui ■ Matei, iată adăugate, în bronz și în piatră, înțelepciunea vizionară a corifeilor Școlii ardelene și martiriul nobil al lui Horea, Cloșca și Cri- șan. Dar și Lupoaica romană și-a regăsit locul de unde să ne reamintească, zilnic, leagănul nostru de sorginte.
Al. CĂPRARIU

(Continuare in pag. a II-a)
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Condiționări artistice și etice
ale maturizării cinematografiei noastre

Este evident un cert proces de maturizare a cinematografiei naționale. Un proces indelungat și complex, stimulat continuu și energic de către partid, fertilizat permanent de dorința cineaștilor de a fi utili societății. Atenția acordată de secretarul general al partidului dezvoltării cinematografiei, concretizată și in trecerea la o producție de 25 de filme pe an, îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu— adresate în cadrul acelor întilniri de neuitat pentru noi— de a realiza filme mai multe și mat bune, cu o valoare artistică și educativă pe măsura așteptărilor poporului nostru, a exigențelor societății socialiste românești, au avut un puternic ecou stimulativ asupra creației, asupra orientării generale a producției de filme. Un ecou practic — evident în calitățile de fond și

profesionale ale multora dintre filmele realizate în ultima vreme. Pe acest temei cred că se poate afirma că arta cinematografică românească se află azi în etapa premergătoare eficientei sale superi-
Congresul al XI-lea — Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și dezbaterile din acest forum suprem — a deschis cinematografiei orizonturi largi, a conturat vasta perspectivă a inseși

însemnări de Mircea DRĂGAN

oare sau, ca să folosesc un termen industrial — pentru că filmul este in același timp și artă și industrie : in etapa trecerii la „randamentul maxim proiectat". Această maturizare s-a înfăptuit și se înfăptuiește — fenomenul este in plină desfășurare, in toate compartimentele, modificînd și perfecționind coordonatele de bază care definesc conținutul, profesionalismul artistic și forța de influențare asupra spectatorilor.

preocupărilor sale viitoare. Artă de largă frecvență, cinematografia este chemată — după cum se arată in Raport — ca, alături de celelalte arte, „să dea expresie activității tumultuoase desfășurate de poporul român in toate domeniile de activitate, să înfățișeze marile realizări, entuziasmul, optimismul sa de a merge inte“.Maturizarea cinematografice
și hotărîrea neabătut îna-artei noastre are avantajul

că se produce intr-o perioadă de incandescență generală, de efort uriaș al intregii națiuni spre atingerea unor țeluri inalte pe plan economic, social și moral. Aceasta însă presupune obligații mari, izvorite din necesitatea obiectivă, nu numai de a reflecta aceste raporturi și modul de gindire al oamenilor din societatea noastră, ci. in plus, de a se implica in interiorul fenomenelor, pentru a putea să contribuie efectiv Ia educația oamenilor muncii, a întregului popor, in spiritul înaltelor principii ale comunismului.Maturizarea cinematografiei presupune deci o angajare socială fermă, probată prin producerea unor filme de nivel artistic superior, în scopul de a servi progresul social, de a ajuta la edificarea conștiinței umane. Nivelul artistic al filmelor, acuratețea limbajului
(Continuare în pag. a IV-a)

Cum calificați cursurile 
de calificare?
BINE și cu posibilități 
de FOARTE BINENu există întreprindere, indiferent de ramura economică, in care să nu fi apărut anii aceștia utilaje și tehnologii noi. nemaivorbind de faptul că numeroase meserii sint ele insele noi. Este, deci, cit se poate de firească și oportună preocuparea întreprinderilor de a organiza diferite forme de perfecționare profesională in care, practic, sint cuprinși majoritatea lucrătorilor. Dar. numărul cursurilor și durata sau forma lor de organizare iși află eficienta numai in producție, in calitatea și cantitatea muncii desfășurate lor. Tocmai această idee vizitat, timp două deri

de absolvențiiîn am cu cit va în urmă, întreprin- din Capitală „Postăvăria română" și întreprinderea de încălțăminte „Progresul". In amin- două, tea o femeile. . . . .______cadre de conducere ale acestor unități a rezultat limpede că strădania de a organiza cursuri de calificare și a veghea la buna lor desfășurare este răsplătită din plin de rezultatele concrete ale activității în producție.„In industria încălțămintei — ca, de altfel, in întreaga industrie ușoară — au devenit frecvente schimbările de tehnologii, datorate înzestrării cu utilaje noi și noilor modele impuse de cerințele pieței, ale modei. De aceea — ne spunea tovarășul Tudor Rachieru, directorul tehnic al întreprinderii „Progresul" — grija pentru ridicarea nivelului profesional al lucrătoarelor reprezintă pentru noi una dintre cele mai importante sarcini de producție : circa 80 la sută din personalul intreprinderii este cuprins in diferite cursuri de calificare".Inginerul-șef al „Postăvăriei române", Radu Dumitru, ne-a vorbit despre efectele pozitive ale îmbogățirii cunoștințelor profesionale ale lucrătoarelor din diferite «ectoare.

cunoștințe mai necesare acum ca oricînd, pentru că nu demult s-au primit tipuri noi de războaie, foarte moderne, a căror stăpinire cere competență sporită. „în cursurile de scurtă durată sint încadrate, in mod special, acele muncitoare care in- timpinâ greutăți in realizarea normelor, tocmai pentru a le ajuta să intre in ritmul de lucru al colectivului, să se încadreze in exigențele de calitate ale întreprinderii. Acum, 50 dintre cele mai proaspete absolvențe ale ctirsului.de calificare, gra- ’ I I, I — -—I Ia cite 3—4 războaie.Aș mai menționa că împrospătarea cunoștințelor profesionale este și scopul unei alte categorii de cursuri de perfecționare, în care sint cuprinși 50 la sută din lucrători".îmbogățirea cunoștințelor profesionale se materializează în primul rind in producție, cantitatea și calitatea muncii fiind in progres. Dar, conform principiilor socialiste ale retribuției, de creșterea calificării beneficiază și realizatorii producției — muncitorii. Iată de ce, după terminarea cursurilor, comisiile de încadrare și promovare urmăresc activitatea absolventelor, indemnindu-le să se prezinte Ia examinarea necesară ridicării treptei de încadrare, astfel incit, cu fiecare curs absolvit, ele să poată primi o clasă in plus la retribuție.Fără a diminua valoarea unor asemenea aprecieri pozitive, nu putem să nu ne oprim și asupra citorva observații critice judicioase pe care interlocutorii noștri le-au făcut, m scopul perfecționării acestor cursuri și, implicit, al creșterii eficientei lor pentru activitatea productivăIată, de pildă, ce ne spunea tovarășul Petre Foșlea, șeful atelierului 67 din secția încălțăminte de la „Pro-
Rodlca ȘERBAN

dul I. lucrează la
Un sondaj privind 

pregătirea profesională 
a femeilor in industriemajorita-formeazăDin discuțiile purtate cu

(Continuare in pag. a V-a)
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„Cine pierde

geambașLa postul de miliție din muna Moțăței, județul s-a prezentat, disperat, <

CRITICA — însușită,

în

Ecoul unor anchete

o

primul ?“

C. PRIESCUIzvoarede luminăIa Cluj-Napoca
(Urmare din pag. I)

AL PRIETENIEITAREAERUL
mai

mai fiind,

de ori, că

și cercetătorii — specialiștii din domeniile de activitate științi- se va realiza joncțiunea inte- — pas decisiv pentru elimina-

de- este mai deal te

mai se nu infil-

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'

sarcinile economice

va mai departe multilateralul inima Transilvaniei. Sint in lumina acestei Carte a nostru comunist se relie-

obișnuite dede

Din propu- născut idei ingenioase,

cînd rezolvarea scrisori ale cetățenilor se înde către organele locale, iar timp petiționarii fac reclamații alte organe". Ceea ce știam și

comuniștii de aici

mai mari de metal. A fost numește el „muncă politică cu finalitate".făcute s-au simple, dar

în întreprinderi

firele prost 1“ Și deși prieteni, am

Mircea Bl,'NEA 
corespondentul „Scînteii"

atitudine cu om care ne-a

MĂSURILE—stabilite

fără cuvint, cu cei slab Acestora în

FAPTUL
DIVERS
Mamutul 
din marmurăMuncitorii de la o carieră a Întreprinderii „Marmura" din Simeria au observat, intr-un bloc de travertin extras, niște contururi mai puțin obișnuite. Chemați de îndată la fața locului, specialiștii Muzeului județean Deva au descoperit și recuperat din blocul de travertin un colț de mamut — cu o lungime de circa un metru — și cîteva măsele... mamut. După aprecierea acelorași specialiști, fosilele descoperite, foarte bine conservate, datează din era terțiară, confirmînd prezența uriașilor mamuți și pe aceste meleaguri.

Vrînd, pesemne, să încerce emoțiile cascadorilor sau ale participanților la raliuri automobilistice, șoferii Dumitru Isac și Marin Vărămanu, amîn- doi de la întreprinderea de construcții hidrotehnice Constanța, au organizat, ad-hoc, un concurs „în doi" pe șoseaua națională A-2. Ambii concurenți aveau mașini de aceeași putere și gabarit (autobasculante 1), și aceeași ambiție de a ocupa primul loc. Atmosfera concursului a fost „de groază". Cele două autobasculante s-au izbit și s-au avariat reciproc. Concursul s-a soldat cu ocuparea aceluiași loc, de către amindoi, la e- galitate de... pagube. Și miul va fi tot egal.
Fuga 

I lui CupidonAșa il cheamă. Așa scrie șl 
' pe buletin : Cupidon. Cupidon I Diaconescu din Tătulești-Olt. 

Cupidon, cel îndrăgostit, deo
potrivă, de autoturism și de un 
pahar de vin bun. Numai că la 

I sindrofia la care luase parte, 
I Cupidon a cam întrecut măsu

ra cu... băutura. In loc să se 
culce, că era și tirziu din noap- 

| te, s-a suit la volan și a pornit, I cu încă vreo cinci, spre Slati
na, dar a nimeritdntr-un șanț. >v Văzindu-i p^'deUalfî'^'ăbUfdăh- 

ll, ■ -----'tați, in loc W-i^t^Gșțpid'on 
‘a dat bir cu ftigiții, bimtiMiin- 
du-și drumul cu o mașină de 
ocazie. In urma lui, unul din 
cei accidentați a decedat. Indră- 
gostiților li se iartă multe. Dar 
nu fi lui Cupidon...

Banul străin 
frige la mină

Miron Botoș din Jibou s-a 
prezentat la miliția din Satu- 
Mare reclamind pierderea unui 
portmoneu.

— Cred că in autobuzul de 
ruta Pir-Satu-Mare. Aveam 
el toate actele și — sincer 
fiu — și toți banii din casă. 
Mai exact, 3 390 de lei.

— Poftiți actele și vă rog să 
numărați și banii, dacă sint, 
cum spuneți, „exact 3 390".

Erau. Tot exact transcriem și 
noi numele celui ce găsise port- 
moneul și-l adusese la miliție : 
Alexandru Pop, țăran coopera
tor din satul Boghiș. La plecare, 
omul spusese doar atit:

— Pe mine, unul, banul străin 
mă frige la mină...

Geambașu 
tot»»»

Dolj, ______ Constantin Geambașu, gestionarul unui magazin din localitate, re- clamînd precum că un hoț i-a furat toți banii de sub tejghea. Lucrătorii de miliție au început imediat cercetările și, la capătul lor — surpriză : hoțul a fost identificat în una și aceeași persoană cu păgubașul, respectiv pe numele său Geambașu. El ascunsese acasă, grijuliu, cei 16 000 lei reclamați. Tot „grijulie" va fi cu el și instanța.
Scumpă 
la tărîțeLa cooperativa agricolă 
comuna C.A. Rosetti (Buzău) 
nu există nici un cintar pentru 
furaje. Din această cauză, în
grijitorii apreciază rafia zilnică 
a vitelor după ochi și bunăvoin
ță. Rezultatul: o furajare nera
țională, uneori excesivă, cum s-a 
intimplat și zilele trecute, cind 
li s-a distribuit vitelor o can
titate uriașă de sfeclă. Vitele au 
mincat, s-au „umflat" și... 20
de vaci au decedat. Nu știm cit 
o fi costind un cintar de fura
je, dar oricit ar costa, paguba 
produsă e mult mai scumpă 
Cine plătește ?

© „Ultima zi a Congresului a fost prima zi a trecerii spre noile obiective" ® Disciplina, în atenția 
concentrică a mijloacelor muncii politice © Înrîurirea etică a exemplului comuniștilor

— La noi, ultima zi a Congresului a însemnat și prima zi de trecere la înfăptuirea sarcinilor stabilite, spunea maistrul Ion Murgu, secretarul organizației de bază din secția debitare a întreprinderii de construcții metalice din Caransebeș. Principala preocupare ? A intensifica munca politico- educativă pentru realizarea cu înalt spirit de răspundere comunistă a tuturor sarcinilor de partid.Și, intr-adevăr, documentele Congresului au devenit izvorul unui șir de sarcini concrete, imediate, legate de încheierea cu succes a anului economic și pregătirea producției din 1975, de intensificarea întrecerii pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Una din acestea este combaterea risipei de orice fel pentru a se economisi materia primă deosebit de prețioasă cu care se lucrează aici : metalul. „Pentru întreaga organizație, această sarcină economică dobin- dește o deosebită semnificație politică — spunea Iancu Petru, membru în biroul de partid. Vrem să realizăm un climat de muncă responsabil, gospodăresc, potrivnic celei mai «neînsemnate» risipe, mentalității de risipitor".Cu cîtva timp în urmă, șeful de echipă Iancu Petru a invitat la o discuție membrii formației de lucru pe care o conduce. Au chibzuit împreună asupra măsurilor pe care să le ia în vederea economisirii unor cantități cit ceea ce activă, nerile tehnice care au fost aplicate imediat in practică. Rezultatul ? De la 1 250 kilograme metal pe tona de produs finit s-a ajuns, printr-o mai bună debitare, prin utilizarea cit mai economicoasă a capetelor de metal rămase. Ia numai 1 100 kilograme. Bazîndu-se pe acest prim succes, membrii echipei și-au luat angajamentul să scadă consumul specific la tona de produs cu încă 10—15 kilograme. Pare o realizare de dimensiuni minore, dar dacă acest succes „mărunt" se va amplifica la nivelul întregii uzine, se vor obține multe zeci și sute de tone metal economii.La fel de practic și concret,

vind lucrurile din același unghi esen- țialmente politic, a procedat organizația de bază de la debitare și cind s-a pus problema pregătirii țiilor pentru ca preia în 1975 de locomotive de construcții In consecință, ției de partid, asumat o importantă lucrare de auto- utilare : realizarea unei stații de ali- care-grunduire, adică de înlăturare a

condi- intreprinderea să fabricarea boghiurilor de la întreprinderea de mașini din Reșița, la chemarea organiza- colectivul secției și-a

lat". Cei mai mulți oameni au venit din organizațiile de bază de la fabricile de mobilă curbată și furnire (unități care și-au încheiat cincinalul încă din luna august a acestui an). Comuniști ca Ioan Șeiman, Nicolae Oriea- nu, Constantin Tomoșoiu, Gheorghe Panduru au răspuns fără șovăire la această chemare, deși știau că intrarea in colectivul noii fabrici le va atrage după sine nu numai eforturi în plus, dar și o temporară reducere a ciștigului. Dar, odată asumată a-

ruginii și de protejare a suprafețelor metalice de oxidare. Stația va fi in curînd terminată și va asigura condiții pentru începerea fabricării noului produs din primele zile ale viitorului an.O altă imagine elocventă a spiritului de răspundere comunistă în acțiune am intilnit-o la Combinatul de prelucrare a lemnului clin Caransebeș.. La scurtă vreme dună intrarea in funcțiune a fabricii de „PAL înnobilat" din cadrul combinatului s-a dovedit cestei unități sarcinilor gerea za ? care țări de indisciplină din partea unor oameni încă insuficient deprinși cu cerințele precise ale producției industriale moderne (majoritatea covîrși- toare a muncitorilor din noua unitate erau recrutați de prin satele din împrejurimi și trecuți prin cursuri de calificare de scurtă durată). în fața acestei situații, comitetul de partid al combinatului a făcut apel la un număr de comuniști din alte unități — muncitori cu înaltă calificare și. in același timp, pilduitori prin comportarea lor disciplinată și dăruită in producție — solicitîndu-le să întărească colectivul de la „PAL înnobi-

că tinărulnu în ce parametrilor Mal ales gradul , și, implicit, desele
colectiv al a- poate face față privește atin- proiectați. Cau- de califi- ■ manifes-

ceastă răspundere, n-au ezitat nici clipă s-o ducă la bun sfirșit.— Desigur, n-a fost și nu este nici acum ușor — spune loan Șeiman. Ră- minerile în urmă trebuie recuperate neapărat. Or, aceasta presupune, deopotrivă, o muncă de calitate și instaurarea unui climat de disciplină. Muncind cot la cot cu oamenii, ofe- rindu-le un exemplu viu, mobilizator. comuniștii demonstrează că disciplina nu e o cerință impusă „de sus", ci mai ales o manifestare a respectului reciproc, deoarece, atunci cînd un membru al colectivului întîrzie sau lipsește de la lucru, altul e obligat să-i indeplinească sarcinile de producție.Situîndu-se în fruntea luptei pen- tru îndeplinirea sarcinilor actuale in vederea realizării planului pe 1974 la toți indicatorii, împletesc strins munca de educație a colectivului cu ce-i stau în față.Iată un fapt semnificativ, în această ordine de idei. Unul din tinerii care obișnuiau să nu ia in serios regulile cele mai elementare ale disciplinei și chiar să tragă chiulul, intr-o bună zi. cînd a venit in secție cu vreo oră intirziere, a găsit la mașina lui pe altcineva. A protestat, dar comuniștii din jur i-au explicat că producția nu poate stagna

și că, In ziua aceea, dacă vrea să muncească, va trebui să facă niște treburi auxiliare. Tînărul s-a simțit jignit în amorul propriu de „muncitor calificat", a mers la direcție, dar pretutindeni a primit același răspuns. Ba, mai mult : la sfirșitul schimbului, unul dintre agitatori a organizat o adunare-fulger în care tînărul a aflat opinia — usturătoare — a tovarășilor săi de muncă. Această lecție n-a trecut fără urmări. După încă un șir de timide încercări de a „rupe" din timpul destinat producției pentru plimbări și treburi personale — încercări care au primit riposta operativă și fără menajamente a colectivului — tînărul și-a îndreptat atitudinea, devenind în scurtă vreme un om pe care colectivul poate conta. Succesul acesta „pedagogic", ca și altele. reflectă una din preocupările constante ale organizației de partid : a asigura mersul de ceasornic al producției. al realizării sarcinilor de plan cu aportul conștient al întregului colectiv, prin formarea sistematică a spiritului de înaltă răspundere comunistă față de bunul mers al pro- ducției, a atitudinii înaintate ce constă în a considera sarcina de plan drept sarcină de partid.în rîndurile de mai sus n-am putut consemna, firește, decit cîteva din multele fapte pe care le-am aflat la Caransebeș și care se constituie în tot atitea argumente convingătoare ale modului cum organizațiile de partid, comuniștii de aici izbutesc să împletească realizarea hotărîrilor Congresului cu preocupările curente din a- ceste zile. Rezultatele acțiunilor întreprinse se materializează, după cum am fost informați, într-un spor zilnic de producție industrială în valoare de 2,4 milioane lei, în dezvolta- rea_ continuă a atitudinii înaintate față de muncă, a responsabilității comuniste față de sarcinile curente și de perspectivă, ceea ce constituie o garanție solidă a continuității succe- se'°J\ a amplificării lor, contribuind hotăritor la înfăptuirea angajamentului acestei organizații orășenești de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate.
Victor BtRLADEANU 
Nicolae CATANĂ

în conformitate cu prevederile Legii presei, primim la redacție din partea autorităților — în general în termenul stabilit — tot mai multe răspunsuri la anchete și articole publicate pe teme cetățenești. In cea mai mare parte din ele sînt înfățișate măsuri și preocupări pentru perfecționarea sectorului ori domeniului vizat, a dialogului dintre cetățean și instituțiile publice. Despre citeva din răspunsurile primite in ultimul timp informăm, pe scurt, in rubrica de față.în legătură cu nota critică „Eî au acoperire ; eu n-am acoperiș", Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 2 din Capitală ne trimite răspunsul : „Centrul nr. 3 I.C.R.A.L. a intervenit și a înlăturat deficiențele semnalate la respectivul imobil. In prezent, făcîndu-se verificare multe constată mai apar frații". într-un alt răspuns adresat redacției. în urma apariției articolului „Un leu care costă o sută", Centrala de preindus- trializare și achiziții enumera, printre măsurile luate pentru reutilizarea și valorificarea unor ambalaje și deșeuri primite la depozitul din lilava, următoarele : „S-a initiat proiectarea unor prototipuri de noi ambalaje pentru produsele fabricilor de sticlărie, faianțe si porțelanuri, becuri etc., confecționate din carton ondulat sau alto ambalaje. Sînt în curs de elaborare documentațiile pentru stabilirea prețurilor de valorificare, normele de lucru și prospectarea pieței pentru găsirea de beneficiari. Această activitate urmează să se desfășoare ații în cadrul atelierului ce se va înființa Ia depozitul Jilava, cit și prin munca la domiciliu".Asemenea măsuri sint bune, foarte bune chiar, cînd sînt duse Ia timp pînă la capăt. Numai că întreprinderea de specialitate din Capitală continuă să tărăgăneze uneori lucrurile. Spre exemplu, o comandă din iulie a întreprinderii avicole de stat Crevedia pentru 200 000 bucăți cofraje (recuperate) pentru ouă. abia acum se pregătește a fi onorată parțial, prin livrarea primelor 40 000 bucăți, iar toată vara și toamna co-

frajele au fost bătute de ploi, arsa de soare și. în bună parte, s-au gradat. De asemenea, credem că cazul să se întreprindă măsuri energice pentru revalorificarea șeurilor de carton, hîrtie și in centre din tară. Așadar, așteptăm un răsnuns care să ne înfățișeze măsuri mult mai substanțiale și mai prompte, pentru eliminarea totală a risipei.Intr-o altă anchetă, intitulată : „Nu știu de ce vă trebuie adeverință, dar... vă trebuie", criticam atitudinea birocratică a unor instituții publice din municipiul Vîlcea, de a purta pe drumuri cetățenii pentru obținerea sau autentificarea unor acte — operații care se puteau efectua prin simple declarații ale solicitanților, chiar de către funcționari ai respectivelor instituții. în răspunsul primit din partea conducerii I.J.C.M. Vîlcea se spune : „Articolul a fost analizat de conducerea unității și. în baza aces- ca declarațiile pen- butelii să se dea in

marca „Dorobanțul*
inCunoscuta „Dorobanțul"

25 de țări ale lumiitextilă de anul trecut, iar livra un milionunitatedin Ploiești înregistrează la acest sfirșit de an rezultate deosebite în ceea ce privește sarcinile sale la export. Datorită faptului că in ■ cursul anului colectivul- unitățiiim ploieștene s-a străduit' să-și- diversifice producția, să fabricemov Pe -baza sondajelor făcute• noi tipuri de stofe în aptoape mâgazinele ‘prezentare1 000 de desene și poziții co.lo- ristice, a determinat o mare creștere a cererilor beneficiarilor de peste hotare pentru livrarea unor cantități sporite de stofe și de confecții realizate din țesăturile care poartă marca fabricii ploieștene. Stăm de vorbă cu directorul unității, inginer spune :— în noastre sau indirect, realizate din ele, în peste 25 de țări ale lumii. Am livrat, de la începutul anului și pînă in prezent, pentru export, peste 4,5 milioane metri pătrați stofe din lină, din poliester cu lină și altele. Rețineți și faptul că această cifră reprezintă o creștere a producției la export cu circa 20

la sută fațăîn 1975 vommetri pătrați stofe in plus față de 1974. In același timp, ne preocupăm permanent de calitatea stofelor distribuite prin magazinele și centrele de desfa- ' cere din țară.

tuia, s-a hotărit tru obținerea de fața jurisconsultului intreprinderii, pentru a elimina astfel cheltuiala de timp din partea sollcitanților și pentru a asigura o rezolvare operativă a cererilor". Asupra măsurii stabilite (logică și legală) n-avem nimic de zis. în schimb, nu Înțelegem de ce comunicarea răspunsului la redacție — pentru o măsură atît de simplă — a trebuit să dureze nici mai mult, nici mai puțin decit... două luni. Sintem datori să repetăm, și pentru conducerea acestei întreprinderi. că Legea presei prevede ca termen, pentru răspunsuri la semnalele critice apărute în presă, 30 de zile. Or, unde-i lege, nu-i tocmeală !Pe marginea anchetei „De ce trimit oamenii reclamații la «Scînteia»"? primim două răspunsuri. Primul — cel al direcției de resort din Ministerul Muncii, referitor la întirzierea transferării unui dosar de pensie — ne reține atenția prin măsurile stabilite de organele teritoriale. Aflăm, astfel, că cele trei funcționare care s-au făcut vinovate de întirzierea rezolvării respectivei lucrări au fost sancționate, iar articolul „a fost dezbătut cu toți lucrătorii D.P.M.O.S. Caraș-Scverin". Dar din cel de-al doilea răspuns, ce aflăm ? „Mai sint și cazuri — se spune în adresa semnată de ing. loan Boaru, directorul I.J.G.C.L. Buzăuunor tirzie intre și lanoi. și tocmai aceasta criticam in articolul respectiv. Nu aflăm insă, din răspunsul amintit, ce concluzii » tras respectiva conducere în legătura cu critica ce i-a fost adresată, ce ■•^măsuri-a luat ca astfel de nereguli' să nu se mai repete. Mai așteptăm...

Vasile Tudor, care neacest an, produsele au fost livrate direct prin confecțiile

Ploiești și București, întreprinderea „Dorobanțul" a fabricat și pus in vinzare pentru sezonul rece noi tipuri de stofe dintr-un amestec de fire poliesterice lină pentru costume groase paltoane. De asemenea, în merț vor putea fi găsite stofe pentru rochii, fuste și ioare în carouri, în dungi și lori pastelate. Directorul unității ne-a asigurat că noile produse ale fabricii „Dorobanțul" nu se prezintă numai intr-o varietate mult mai mare de culori și desene, ci și cu caracteristici superioare, fiind de foarte bună calitate, au o rezistență mult mai mare la purtare și sint mai frumoase.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

SI PROASPĂT ->Prietenie. Colaborare tovărășească. întrajutorare. Termeni ai universului etic pe care-i auzim tot mai des rostiți în adunări de partid, in consfătuirile profesionale, în ședințele cu caracter obștesc. Și nu numai cu aceste prilejuri, ci și în discuțiile intre tovarăși că, între vecini sau de cartier, între de școală, invocarea teniei, întrajutorării ca un element de plan. Acești termeni cuprinși la loc de frunte in codul etic comunist — sinteză superioară a celor mai înalte virtuți ale poporului statornicite in existența sa de-a lungul secolelor. în epoca noastră, de amnlu efort colectiv pentru edificarea socialismului și comunismului pe pâmîntul României, acestei virtuți — ale prieteniei, întrajutorării, ale exigenței tovărășești, străbătute de fiorul cald al umanismului — capătă un înțeles, o însemnătate majoră. De aceea, invitația la o discuție pe tema prieteniei, a întrajutorării în muncă este totdeauna privită cu interes. La fel cum au primit invitația noastră și participants la ancheta de față, dornici să formuleze despre prietenie, caracterizări teoretice și. deopotrivă, să întărească aceste caracterizări prin exemple concrete, desprinse din experiența personală.Ne-am adresat mai întîi lui Turcu Petruș (25 de ani, electrician la secția mecano- energetică de la I.U.G. „Progresul". membru de partid dm 1971. 6 ani vechime in producție), care ne-a spus : „Eu am o deviză : nu te împrieteni cu oricine, dar dacă ți-ai ales un prieten, să crezi in el pînă la capăt. Argumentele 7 Iată unul

mun- bloc colegi prie- apare prim- sînt

mai recent. Am făcut școala profesională împreună cu Toma Cornel, tot brăi- lean. Lucrăm in aceeași e- chipă. Pot spune că-i mai bun decit mine ; deși-i sint șef, el lucrează mai „estetic". Nu demult s-a ivit o lucrare de reparații grea și, prieteni ne-am asumat-o împreună. Lucrare mare și grea, dar cind ai un prieten aproape lucrezi mai ușor. Și totuși era să ne certăm... Lucram cot Ia cot la repararea unei mașini unde erau de conectat nu mai puțin de 4 000 de fire. El mi le dădea la mină, iar eu realizam contactele. Totul părea că merge bine. Dar cind am făcut proba, ceva nu era in regulă : mașina nu mergea. Eu știam că am respectat schema. Deci, el era vinovatul ; probabil mi-a dat la mină firele anapoda. I-am spus-o. Iar el, cit e de timid, s-a înfuriat : „Tu ai legat uite-așa, ......ajuns să ne zicem și unele piperate de tot ! Din pripă, din lipsă de chibzuială, in esență, dintr-o neprietenească. Noroc maistrul Ionel Rusef, mai în vîrstă, împăcat, arătîndu-ne că defecțiunea era în alt loc ; nu funcționa un generator. Iată, deci, ce înseamnă să nu crezi pînă la capăt în- tr-un prieten".Acestui principiu, ing. Ionel Calu (30 de ani, șeful secției osii montate la I.U.G. ,,Progresul“-Brăila) ii adaugă un altul : „Pe prieteni să-i [ajuți totdeauna la nevoie, dar s-o faci cu tact. Mai ales dacă sînt tineri. Iată : am 359 de subordonați, majoritatea tineri. La secția noastră, unde tehnicitatea e mai redusă. tinerii vin mai greu. „Ce să caut eu la rotărie ?“

Așa a fost și cînd ne-au venit în secție trei absolvenți de școală profesională, cu ucenicia făcută tot la noi, dar in alte ateliere. Unul dintre ei, simpatic foc, ne-a cîștigat imediat pe toți. Și strungar bun, și vesel. Toată lumea il îndrăgise. Nu era zi să nu trec pe la strungul lui, căci îl simpatizam. într-o zi însă, văd că lipsește. Și el și ceilalți doi. Nu știa nimeni unde sint. Am anunțat părinții, țărani coope-

respective scrisesem : „Tovarășul... a fost învoit de mine timp de trei zile". Astfel. înțelegind gestul meu ca pe unul de prietenie, au înțeles că trebuie să procedeze și ei în consecință. Știu, gestul meu ar fi putut să semene a toleranță față de abateri și să aibă alte urmări, dar n-a fost așa, pentru că, de fapt, era vorba de niște oameni tineri cu fond bun. Altfel nici nu le-aș fi prieten...".
Umanismul exigenței 
și al întrajutorării

ratori. Nici ei nu știau nimic... N-au venit nici a doua zi, nici a treia. Eram foarte îngrijorat. A patra zi au apărut singuri. Cum să procedez ? Conform legii, ar fi trebuit să le desfac contractul de Dar m-am mai muncă, gindit, m-am consultat și cu alții și am luat altă hotărîre. Totuși, i-am chemat „să le semnez foile de lichidare" Au venit. „Unde ați fost ?“ Au răspuns : „Nu ne place la „rotărie". Deci, asta era. I-am muștruluit, le-am vorbit despre lege, despre disciplina muncii, in timp ce semnam cite o hîrtie care purta numele lor. I-am dat fiecăruia hîrtia : „Mergeți la serviciul personal ; să nu vă mai văd prin secție". Au plecat scorțoși, mai ales simpaticul meu prieten... După un sfert de oră. fiecare lucra pe mașina lui. Acolo sint și acum. De ce ? Păi, pe hîrtiile

...Și totuși, deși aprobă poziția inginerului Calu, maistrul Damian Pîclcanu (33 de ani, 24 de ani vechime in producție, secretarul comitetului de partid de la secția uzinaj) subliniază : „A fi prietenul cuiva nu înseamnă a-i tolera abaterile. Am întrebat odată pe cineva care conducea un atelier : cîți prieteni ai ? „Toți îmi sînt prieteni !“ M-am lămurit. Căci nu, nu poți fi prieten chiar cu toți <— de pildă cu indiscipli- nații, chiulangiii, indiferenții, oamenii nestatornicii, calificați...nici un caz nu le va plăcea cind vei acționa împotriva lipsurilor lor. Desigur, asta nu înseamnă să-i ignori pe cei cu lipsuri ; nu-1 poți lăsa pe om să se rătăcească, să uite, de pildă, că interesul individual trebuie subordonat celui general, binelui comun. Iar dacă cel care greșește este mem-

bru de partid — și dacă iți e și prieten — cu atit mult nu-i poți tolera terile. Iată, strungarul rinescu mi-e prieten Am crescut împreună în secție. Meseriaș bun, dacă lipsește o zi de la lucru îți vine să-ți muști mîinile. Dar el, culmea, a venit să-și ceară transferul : „Nu mai vreau să lucrez la mecanică". „Nu-ți dau drumul". „O să lipsesc și legea spune că după trei zile trebuie să-mi faci lichidarea". „Ba o să te pun în discuția adunării generale". „Fă-o. O să iau o sancțiune din cauza ta și tot o să plec". între timp, mă lămurisem : voia omul să plece la „mai ușor", acolo unde se lucra doar în două schimburi și se făcea producție de serie, nu unicate. Am convocat adunarea generală. Am expus cazul și am propus sancționarea lui cu vot de blam. Nu-i venea să creadă : să „î-o fac" tocmai eu, prietenul lui ! „Explică de ce vrei să pleci". A mormăit ceva, în genul unei explicații. îl știam încăpățînat și sentimental, doar ne cunoșteam de atiția ani. I-am zis : „Spune-ne mai bine, în față, nouă, cu care lucrezi de atiția ani, că sintem niște proști, dacă stăm și lucrăm unde este greu a- cum, pe cînd tu ești deștept. că te duci să lucrezi „la ușurică". S-a ridicat, vădit emoționat, și a sous atît : „Dacă mă luați așa... nu mai plec". îl „luasem", va să zică, cu adevărat... prietenește. Adică. fără menajamente... Ce mai. a- cum este tot aici, și tocmai ne gîndim pe cine să ridicăm la rangul de maistru de schimb... Ca să nu mai vorbim ce școală eficientă a fost pentru noi. toți, a- dunarea aceea."

bun.
O sinteză a tuturor acestor opinii exprimate a încercat în cele ce urmează Cornelia Cîmpeanu, profesoară de filozofie la Liceul nr. 5 din Brăila.— Ce este, cum trebuie să se manifeste prietenia ? Problema i-a preocupat întotdeauna pe oamenii a- junși pe o anumită treaptă de dezvoltare. De pildă, A- ristotel arată că „desăvîr- șită este prietenia intre cei buni și asemănători in virtute". Pentru noi. astăzi, cred că sensul care trebuie dat noțiunilor de prietenie și ajutorare in muncă este sensul vieții demne, al omeniei izvorite din conștiința responsabilității față de semeni. Cum spune Marx : este vorba nu numai de „a interpreta lumea", ci „de a o schimba". De aici adevărul că prietenia este o a- mabilitate fidelă și activă. De aceea pedagogii promovează cu insistență maxima : ori de cite ori ai de-a face cu cineva, caută să te pui în situația lui, să examinezi chestiunea din punctul lui de vedere. Astfel se nasc sentimentele de prietenie adevărată, care durează pină la capăt... Să nu se înțeleagă însă că a- devărata prietenie promovează cumva toleranța reciprocă. Dimpotrivă, prietenia pe care sîntem chemați să o promovăm trebuie să albă un caracter ofensiv. Altfel nici nu este prietenie....Prietenie, colaborare, ajutor tovărășesc. Tot atî- tea teme din marele curs de educație comunistă pe care îl reprezintă realitățile cotidiene de muncă și devenire ale societății noastre socialiste.

Privesc înapoi, spre Clujul copilăriei mele, spre cel de azi — și sint fericit că impetuoasa lui dezvoltare urbanistică se desăvirșește in respect față de trecut, conservindu-se ce ne-a rămas moștenire și adăugindu-se a- cesteia, fără știrbiri, zidurile noi. Cind înțelepciunea și omenia prive- ghează fapta omenească, totul se poate plăsmui armonios, cu demnitate, cu certitudinea că cei ce vor veni după noi vor putea să urmeze firesc drumul spre desăvîrșire. Oraș al industriei, culturii și științei, in care români și maghiari împreună zidesc, cu ochii spre viitor, acest prezent luminos, Clujul este o imagine fericită și strălucită a ceea ce Partidul Comunist Român a știut să făurească in anii socialismului.Scriu aceste rînduri avînd pe masa de lucru Programul P.C.R. — magistral document creator in care regăsim, înscrise în bronz, aspirațiile cele mai nobile ale ființei noastre. Pot astfel să văd, dincolo de litera tipărită a Programului, cum — asemenea tuturor păminturilor românești — înflori pe oraș din fericit că viitoruluifeazâ cu limpezime cristalină și destinul străvechii și mereu tinerei Napoca. între activitatea desfășurată in marile obiective industriale ale orașului toate fică gralărea diferenței dintre munca fizică și intelectuală, fericită soluție în vederea înfăptuirii celei mai armonioase omogenizări in ființa lăuntrică a Clujului. Modelarea urbanistică a o- rașului, amplifieîndu-se numărul de noi locuințe ce vor fi puse la dispoziția oamenilor muncii, va continua pînă la soluționarea totală a acestei probleme. încă de pe acum, cu ochii mei lăuntrici, văd impostată, in piața care-i poartă numele, statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, în semn de mereu aducere aminte a sublimei sale jertfe pentru unitatea neamului. Și, mai cu seamă, ii văd pe cei care mîine vor fi detașamentele vii ce vor duce înainte spre mai bine ceea ce noi înșine ne-am ostenit să zidim.Toate acestea sînt înscrise în Programul Partidului Comunist Român cu litere de lumină. Nouă, tuturor, ne revine cinstea de a le realiza I
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Sarcinile sînt Dacă rezultatele s-ar ridica
dar mari rezervele

300 de noi modele

factor hotărîtor al sporirii eficientei economice, noastre au urmărit să releve preocupările actuale tăti economice pentru recuperarea rămînerilor în dicatorul productivitatea muncii și problemele pe că realizarea sarcinilor Ia acest indicator in anul
unor producții tot mai mari — prin fructificarea rezervelor interne, existente, prin utilizarea integrală, cu inalt randament, a potențialului tehnic și material de care dispune fiecare întreprindere — constituie o pîrghie de cea mai mare însemnătate pentru îndeplinirea sarcinilor imediate și de perspectivă, un

La întreprinderea „1 Iunie" din Timișoara

mari,

PIRGHIA SUCCESULUI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICA

Munca intensă care se desfășoară in aceste zile în întreprinderi pentru amplificarea rezultatelor economice, pentru încheierea cu succes a planului pe acest an urmărește deopotrivă atit obținerea unor cantități sporite dc produse, cit și creșterea rodniciei muncii, a eficienței activității unităților industriale. Creșterea productivității muncii și realizarea, pe această bază, a
Investigațiile în două uni- urmă la încarc le ridi-

1 Us
, ”1 / . < J»fa

fa

în 11 luni din acest an, în marea unitate bucureșteană s-a obținut o producție globală suplimentară de peste 42 milioane lei ; s-au realizat peste prevederi 9026 radioreceptoare, 641 televizoare, componente și piese de schimb în valoare de 7 milioane lei. Sînt rezultate meritorii, fără îndoială, dar trebuie spus că ele au fost înregistrate exclusiv prin sporirea numărului de muncitori peste prevederi și nu pe seama creșterii productivității muncii — indicator la care sarcina planificată a îndeplinită în proporție de mai 88,7 la sută.— Intre cauzele care determinat neincadrarea sarcina planificată, pe primul loc se situează necorelarea de către centrală a prevederilor de plan, la productivitatea muncii cu sarcinile de producție — ne-a spus tov. Ion Gîr- tone, secretarul comitetului de partid al unității. Repetatelor noastre apeluri către centrală și minister, de a se efectua o analiză atentă, obiectivă asupra condițiilor de realizare a productivității muncii planificate, nu li s-a dat curs. Și, e- vident, un nivel de plan stabilit „din condei", fără un temei real, nu poate fi un stimulent pentru unitatea noastră.— întreaga nerealizare justificați in acest fel ?— Nicidecum. In întreprindere există importante rezerve de sporire a productivității muncii care, în acest an, nu au fost decît parțial valorificate. Prin măsurile care au fost luate, mai ales în partea a doua a anului, s-a .ridicat substanțial nivelul realizărilor la productivitatea/ rhurniii." Astfel, dacă în i . ___ J___proporția de încadrare in productivitatea planificată a fost In medie de numai 84,1 Ia sută, în următoarele luni, aceasta a fost de 92,1 la sută. Au contribuit la aceasta extinderea acordului global, care cuprinde la ora actuală 75 la sută din muncitorii întreprinderii, școlarizarea, calificarea și integrarea în procesul de producție a tuturor muncitorilor. Trebuie amintite, de aseme-

nea, o serie de măsuri tehnice și tehnologice, cum ar ti introducerea liniilor de lipire în băi de cositor, a unor linii de plantare a pieselor din mers, realizarea unei noi linii de asamblare a difuzoarelor.Ce neajunsuri interne impietează asupra productivității muncii în Din datele tă că. pînă Ia sută din
fost nu-au în

șeală acidă la cuptoarele de topire a oțelului, durata șarjei se reduce cu circa 20—25 la sută.— Consider că în întreprindere există încă mari rezerve care vor putea asigura, in următoarele zile, realizarea integrală și Ia acest indicator a sarcinilor planificate — a intervenit tov. Alexandru Cozac, secretar al comitetului orășenesc de partid. Este vorba de

tru crearea condițiilor de realizare a indicatorului de productivitate a muncii prevăzut pentru anul 1975 ? — am întrebat în continuare.— Mai sint încă probleme nerezolvate, ne-a spus inginerul șef al unității, toate că valoarea la 1 000 lei fonduri a ajuns la 985 lei, se prefigurează a fi 1100 Iei, neasigurarea cu piesele de schimb necesare menținerii în stare de funcționare a întregului parc de utilaje, necorelarea numărului mediu scriptic de lucrători cu planul de producție, fapt ce depinde de centrala industrială de resort și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, vor periclita realizarea integrală a sarcinii de creștere a productivității pe 1975.Iată. deci, doi factori care ar putea influența negativ nive- lui productivității muncii și în anul viitor ; nu trebuie să se uite rezervele de dispune încă întreprinderea, a căror valorificare depinde de modul in care vor acționa în aceste zile și în perioada următoare comitetul de partid șl comitetul oamenilor muncii. Ni s-a părut semnificativă în acest sens părerea comunistului Emil Herciu, maistru la întreprinderea din Zalău : „Cu dotarea tehnică și cu forța umană de care dispunem la ora actuală, printr-o organizare științifică a producției și a muncii, vom putea asigura a- cum și din primele zile ale anului viitor, nu numai realizarea integrală a sarcinilor la toți indicatorii, inclusiv la productivitatea muncii, ci și depă
șirealor.“

luni, în condițiile utilizării a- celuiași efectiv de muncitori — ne-a informat ing. Alexe Mihai, directorul întreprinderii. Totodată, am introdus un program de revizuire permanentă a utilajelor și de încărcare a tuturor capacităților de producție în secțiile prelucrătoare. Ca urmare, numai în 10 zile din luna decembrie a.c. fondul de timp utilizat în sectoarele prelucrătoare a fost cu 1 la sută mai mare decît în perioadele precedente, ceea ce înseamnă un spor de producție de circa 2 milioane lei. în noiembrie și decembrie nu am avut stagnări de producție de o zi și in cadrul schimburilor, iar învoirile și absențele nemotivate au scăzut la aproape jumătate. Scontăm ca în luna decembrie să realizăm productivitatea planificată in proporție de 94 la sută. Pe întregul an, preliminăm că vom îndeplini sarcinile la acest indicator în proporție de circa 90 la sută.— Ce probleme se ridică pentru încadrarea în indicatorul de productivitate stabilit pentru 1975 ?— Aceleași ca pentru 1974, dacă nu se va face de către centrală o analiză serioasă, pe care o dorim toti cei din treprindere. Sigur, avem noi rezervele noastre : crăm cu mai multi muncitori decît sint necesari, dar aceasta din cauza aprovizionării neritmice cu piese și componente, a derogărilor care ne o- bligă să consumăm mai multă manoperă decît ar fi firesc. Și în privința reglementării a- .,----------  -.. ■■■ „ aprovizionărilor, centrala tre-■oamepdor muncii._pențru/nt?7 ,ibutebsafr, aibă,..unu cuvint de ,.SpUS-. țn ce ne privește, precizăm <că vom-pune în funcțiune utilajele de-șlefuit și lustruit ornamente, o serie de utilaje de prelucrare a maselor plastice, o linie automată de ambalare, vom continua cursurile de calificare și de ridicare a calificării, precum și generalizarea acordului global chiar de Ia începutul anului viitor — toate aceste măsuri vizînd creșterea productivității muncii.

întreprindere ? statistice rezul- acum, circa 10 fondul de timp
ÎNTREPRINDEREA

„ELECTRONICA"

DIN

BUCUREȘTI

pentru activitatea nu a fost utilizat, întreruperile de o și în cadrul schim-

indicator ? recent timp anu- circa timp

Astfel, cu producției fixe in 1974 iar în 1975 de aproape

disponibil productivă Bunăoară, zi întreagă burilor totalizează 215 000 ore ; în orele pierdute ca urmare a învoirilor, concediilor fără plată și absențelor nemotivate se puteau realiza 5 000 de televizoare și 10 000 de radioreceptoare. Totodată. 64 017 ore s-au pierdut in producție din cauza întreruperilor accidentale în funcționarea utilajelor în secțiile de bază. In legătură cu aceste aspecte, secretarul comitetului de partid ne-a comunicat că, în urma acțiunilor întreprinse pe linie de partid și în conlucrare cu comitetulurirea^ disciplinei în producție, prîtneie"^diritfi *^'ltiHÎz*”‘absert’^ele nemotivate au scăzut, în mod substanțial și . totodată s-a redus fluctuația forței de muncă.— Tocmai de aceea, am ținut să aflăm cum se acționează concret, în aceste zile, pentru ridicarea productivității muncii.— Ne-am propus să realizăm, pină la sfîrșitul anului, o producție suplimentară cu circa 31 milioane lei mai mare decit cea consemnată după 11

o

în- și lu-

Productivitatea muncii este singurul indicator de plan la care, in 11 luni din acest an, prevederile au fost realizate numai in proporție de 97,4 la sută, deși in această întreprindere a fost obținută suplimentar o producție concretizată în 188 tone armături din fontă și 100 tone armături din oțel. Care sint cauzele rămînerilor în urmă la acestDintr-o analiză făcută rezultă că pierderile de înregistrate în 11 luni ale lui în curs se ridică la 1.02 la sută din fondul disponibil ; numai datorită absențelor nemotivate și învoirilor a fost pierdută o producție în valoare de 235 000 lei. în măsură și mai mare a contribuit la nerealizarea productivității muncii și indicele de utilizare a mașinilor, realizat pină la această dată numai în proporție de 78,5 la sută, față de 80 planificat. Reparațiile accidentale, schimburile neprogramate, uneori lipsa de comenzi, precum și alte cauze au determinat nerealizarea u- nei producții de 3 400 000 lei.— Ce posibilități există pentru recuperarea restanțelor pînă la sfîrșitul anului ?— Aplicăm stăruitor o serie de măsuri tehnice și organizatorice pentru sporirea productivității muncii, măsuri stabilite de comitetul oamenilor muncii — ne-a relatat tov. Pompiliu Tămaș, inginerul șef al întreprinderii. Intre acestea se numără montarea și punerea în funcțiune a 4 mașini a- gregat pentru prelucrarea pieselor de armături, mijloace tehnice care asigură o creștere a productivității de 2,5.-r3 ori față de prelucrarea pe .mașinile universale; darea în exploatare a unui conveior în cadrul secției mecanice-montaj, care va asigura transportul pieselor și semifabricatelor de la debitare la mașinile-unelte de prelucrare și, de aici, la montaj, accelerîndu-se in acest fel mișcarea pieselor între operații și reducindu-se numărul muncitorilor auxiliari folosiți in prezent pentru transporturi; în turnătorie, prin înlocuirea căptușelilor bazice cu căptu-

ÎNTREPRINDEREA

DE ARMATURI

INDUSTRIALE

DIN ZALAU

eliminarea cu desăvîrșire a întreruperilor neprogramate, accidentale, din lipsa de materii prime, materiale și comenzi, precum și din cauza absenței unor muncitori de la lucru. La fel, folosirea la maximum a timpului afectat producției și introducerea schimbului trei și la forjă pentru a se lucra cu „foc continuu" — sint alte căi de acțiune asupra realizării productivității muncii planificate.Așadar, posibilități sînt ; ră- mine ca aplicarea măsurilor stabilite, eforturile întregului colectiv să se materializeze în îndeplinirea integrală a prevederilor de plan pe acest an la productivitatea1 muncii.

însă care

Reținem. în concluzie, că în ambele întreprinderi, pentru definitivarea pregătirilor privind activitatea economică a anului viitor este necesară intervenția directă, competentă a centralelor și ministerelor de resort. Reprezentanții acestora, împreună cu specialiștii din întreprinderile respective trebuie să efectueze o analiză profundă, științifică a posibilităților reale de încadrare în nivelul planificat al productivității muncii, să stabilească măsuri eficiente menite să asigure valorificarea cît mai intensă a rezervelor existente în acest domeniu.
Cornelia CARLAN 
Gheorghe RUSH

î 
î

L

de tricotaje pentru copiiTIMIȘOARA (Corespondentul „Scinteii", Cezar Ioana). — In ultimele zile, colectivul de muncă de la întreprinderea „1 Iunie" din Timișoara a înregistrat o producție record, sarcinile zilnice de plan fiind depășite cu 10 000 tricotaje. Concomitent cu sporirea producției, muncitorii și specialiștii întreprinderii și-au intensificat preocupările în vederea diversificării gamei de produse, venind astfel în întim- pinarea cerințelor formulate de beneficiari de a pune la înde- mîna celor mai mici cetățeni ai patriei articole tricotate de îm

brăcăminte cit mai frumoase, cit mai durabile. In acest scop, au fost create circa 300 de modele noi, atit pentru piața internă, cit și pentru export. Noile modele se remarcă printr-un finisaj superior și colorit viu, grație procedeelor tehnologice moderne utilizate. Chiar in aceste zile, specialiștii unității sînt preocupați de punerea la punct a procedeului de tundere a tricotului bucle, ceea ce va conferi articolelor confecționate din acest material calități apropiate de cele ale catifelei.
î 
I

J

Comoara dealurilor
dimbovițene |

Din pâmînturi sterpe — pajiști 
și flori, pășuni și liveziIn partea de nord a județului Dîmbovița, pe văile Cricovului, Ia- lomiței și Dîmboviței, există întinse, suprafețe de pășuni .și finețe, j numeroase terenuri care șe pretea- |L?ulturii Pomilor fructiferi. In-' ptrâcit în această zonă colinară re-ț fieful este puternic frămîntat, cu" văi adinei și înguste, cu versanți abrupți, nu au fost create cooperative agricole. Consecința : numărul animalelor a înregistrat de la un an la altul scăderi evidente, plantațiile de pomi sînt neuniforme, cu soiuri slab productive.Comitetul județean de partid Dîmbovița, pe baza indicațiilor cuprinse in programele naționale privind folosirea rațională și eficientă a fondului funciar, dezvoltarea zootehniei și a Legii pomiculturii, a e- laborat, anul trecut, un studiu in vederea valorificării superioare a a- cestor terenuri. La elaborarea studiului și-au dat concursul specialiștii din agricultură, producători cu experiență, profesori universitari, cercetători din stațiunile experimentale zootehnice și pomicole, secții ale Academiei de științe agricole și silvice. Supus dezbaterii plenarei Consiliului județean al Frontului Unității Socialiste, sesiunii consiliului popular județean, studiul amintit s-a materializat intr-un cuprinzător program de măsuri, menit să ducă la redresarea și dezvoltarea agriculturii, la îmbunătățirea situației economice și sociale a localităților situate in zonele de deal și submontane ale județului Dîmbovița. Apoi, programul a fost dezbătut în toate organizațiile de partid, de masă și obștești din zonă, de locuitorii satelor.

Programul amintit prevede Înființarea în zonă a șapte centre agricole servite, în funcție de starea terenului și ia culturilor practicate, de .un.ișpeșialiat „agricol, un medic.-vii- AfiWWS dțn.uțiul sau mai multi .tehnicieni de profil : zootehnic, pomicol sau apicol. Pentru executarea unui volum sporit de lucrări — nivelări, arat, discuit, combaterea e- roziunii și a alunecărilor de teren — ,programed stabilește ca trustul citeva agri-
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(Urmare din pag. I)

de ac-

de articole tehnice

decernau fost pînă
confruntă combinatul, efectul unor astfel

Gheorghe Cirstea. ing. Nicoiae Stan- combinatului, care

dat, din la producția globală in- de circa 9 milioane lei. eforturilor depuse de în-
succintă. La un întreprinderea de Bacău înregistra o

CU APARATUL FOTOGRAFIC, 
PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

PRODUSE DE MARE EFICIENTA ECONOMICABRAȘOV (Corespondentul „Seinii" Nicoiae Mocanu). în ultima perioadă, colectivele întreprinderilor din cadrul Centralei industriale pentru produse refractare din Brașov și-au Îmbogățit nomenclatorul cu citeva sortimente de produse noi, de mare eficientă economică. Alături de cărămizile de șamotă și silică, destinate bateriilor de cocsificare de la Galați, de betoanele refractare sau de corpurile abrazive, produsele refractare termoizolatoare se situează printre

produsele foarte solicitate de unitățile siderurgice. Ele se utilizează la căptușirea agregatelor termice pentru încălzirea și tratarea metalului. asigurind o putere de izolare termică ridicată. Totodată, prin folosirea lor. se realizează importante economii de combustibil. In prezent se află in curs de execuție la Cristian — Brașov o secție care va fabrica asemenea produse într-o gamă sortimentală mai largă și in cantități din ce in ce ■ mai mari.

Tn aceste zile de decembrie, pc șantierul Rafinăriei nr. 3 din Pitești, constructorii și montorii iși concentrează forțele pentru terminarea lucrărilor la centrala termică — menită să furnizeze abur tehnologic noilor obiective — și la un parc de trei rezervoare de țiței, de mare capacitate. Concludentă pentru modul în care se muncește aici este prima imagine : sudorii Ion Olteanu, Stoica Chintoiu și Bucur Tudose efectuează ultimele legături la rezervoarele de apă demineralizată ale centralei termice. La chemarea comitetului de partid, constructorii lucrează simbăta în program prelungit, iar duminica în program de 5—6 ore. Duminică, 8 decembrie, de exemplu, aici s-au realizat lucrări in valoare de 850 000 lei. Dc remarcat faptul că la toate punctele dc lucru se muncește la nivelul randamentelor consemnate in lunile de vară — iulie și august — cum ne confirmă tovarășul inginer Sergiu Nazalie, șeful șantierului.Dar, pe acest fond de realizări pozitive, se mențin șl unele neajunsuri. Necazul cel mare constă in faptul — cum ne spunea tovarășul Vasile Băbeanu, societarul organizației de partid dc la șantierul nr. 2 I.M.I.A. (întreprinderea de montaj și instalații do automatizare) — că cei doi proiectanți (I.S.P.E. și I.P.A.) nici pînă acum nu au predat amplasamentele panourilor de suflare și ale cutiilor arzătoare pentru centrala termică. „Așteptăm proiectanții să vină aici și să clarifice problemele — ne-a relatat secretarul de partid. Dacă nu vor fi trimiși de urgență, ne apucă anul nou tot fără amplasamente".Și încă o imagine de pe șantier : intr-un punct de lucru — „tridentul" inactivității (fotografia nr. 2). Trei stîlpi în pămint și trei lucrători care... stau și ii privesc. De ce ? O întrebare se pune și in legătură cu economisirea aburului și energici termice. Șantierul nr. 8 al T.L.S. a raportat economii de 50 tone ta-

blă, 20 tone vată minerală ; Trustul de montaj utilaj chimic — de 60 tone metal ; T.C.I. din Pitești — e- conomii de ciment, oțel beton șa. Nimeni insă nu înlătură risipa de abur tehnologic (fotografia nr. 3), întilnită la multe puncte de lucru, ceea ce echivalează cu irosirea unor cantități importante de combustibil și energie.Prezentînd aceste secvențe tovarășului Ion Rizea, secretarul comitetului de partid al organizațiilor de construcții de pe platforma petrochimică, ni s-au dat asigurări că „imaginile în negru" vor dispărea. Și cu cit mai repede, cu atit mai bine.Foto-text : Gheorghe MACANEAȚA, de la ziarul „Secera și ciocanul" din Pitești

Mehcdinți. Cu un timp în urmă, întreprinderea era restanțieră. Acum unitatea produce peste plan.— Cum s-a obținut revirimentul?— Răspunsul îl dă chiar directorul întreprinderii : „Ținem ca prin intermediul „Scinteii" să adresăm sincere mulțumiri colectivelor de la uzina „Tractorul" Brașov, întreprinderea de vagoane din Arad, întreprinderea de osii și boghiuri Balș, întreprinderea de utilaj chimic Făgăraș și întreprinderea de material rulant „16 Februarie" din Cluj-Napoca, întrucit, în ultima vreme, ne-au livrat la timp și de calitate toate reperele".— In ce ritm se muncește acum ?— Zilnic se realizează 9 vagoane peste plan.— Sînt Piteștiul. Alo, transmit de la combinatul din cauciuc.— Ascultăm,— Discut cu du, directorul se află la pupitrul dispeceratului alcătuit jos, in secții, unde se hotărăște soarta producției. Și nu întimplător : colectivul unității este unanim decis să recupereze cit mai repede restanțele. Analize responsabile au pus în evidență faptul că în luna decembrie za, deocamdată, o mentară de— Practic, combinat ?— In ritm schimburile beneficiază acum de o asistență tehnică întărită. A fost deplasat in secții, lingă instalații, personalul de la laborator, de la serviciul energo-mecanic. și din celelalte compartimente funcționale. In „miezul" producției se găsesc continuu, la datorie, membrii comitatelor de partid, de sindicat și U.T.C., membrii comitetului oamenilor muncii. în sprijinul lor. con

pestecum
se poate reali- producție supli- 10 milioane lei.se lucrează innemaiintîlnit. Toate

ducerea Institutului de cercetări chimice din București a trimis 11 specialiști care rezolvă, la fața locului, problemele de tehnologie cu care se- Si tiuni ?— în fiecare zi din luna brie, producțiile obținute mult superioare celor de acum. Un exemplu : la 12 decembrie, fabrica nr. 1 de amestec-dozaj a înregistrat o producție dublă fată de cea din noiembrie, iar atelierul de benzi transportoare — o producție cu 250 000 lei mai mare.O informație moment confecții restanță dustrială Datorită tregul colectiv, zilele acestea restanța a fost recuperată in întregime.— Cum s-au recuperat restanțele ? — il întrebăm pe corespondentul nostru, Gheorghe Baltă.— Mai intîi, prin măsurile teh- nico-organizatorice luate de conducerea unității. Astfel, printr-o mai bună organizare a muncii, asigurarea semifabricatelor in mod ritmic pentru toate sectoarele, dotarea secțiilor cu noi utilaje de înaltă productivitate, precum și prin punerea în funcțiune, înainte de termen, a unor noi capacități de producție, productivitatea muncii a sporit, iar sarcinile de plan zilnice au fost depășite cu regularitate. In același timp, organizațiile dc partid au mobilizat comuniștii, pe toți muncitorii pentru a realiza zi de zi produse cit mai bune.— Deci, întregul frunte cu comuniștii, un singur om.— Da, așa este. Și cile sarcini, ei, comuniștii, preluat. Au acordat o grijă deosebită integrării rapide în producție

mai multe șicolectiv, în a acționat cacele mai difi- le-au

a noilor muncitori angajați pentru capacitățile intrate de curind în funcțiune. Inginerul șef al întreprinderii, Elena Hulubei, apreciază că există premise ca pînă la finele anului să se realizeze o producție industrială suplimentară in valoare de 5,5 milioane lei, să fie recuperate integral și restanțele Ia export.Despre acțiunile întreprinse in a- ceste zile de organizațiile de partid din unități pentru încheierea în bune condiții a anului economic 1974, transmite și Emilian Rouă, corespondentul nostru din județul Olt.— In timp ce colectivele din întreprinderea de vagoane Caracal, întreprinderea mecanică pentru a- gricultură și industrie alimentară Balș ș.a. înscriu noi realizări peste plan, altele, cum' sint cele din întreprinderea de aluminiu, întreprinderea de utilaj alimentar Slatina. Tăbăcăria minerală Corabia, depun eforturi susținute pentru recuperarea restantelor. La Tăbăcăria minerală Corabia, de pildă, comitetul de partid și comitetul oamenilor muncii au mobilizat întregul colectiv să realizeze în luna decembrie producții record. Numai în prima decadă a lunii decembrie s-a obținut o producție suplimentară în valoare de 500 000 lei. Pină Ia sfîrșitul lunii, colectivul unității va da peste plan o producție de circa 2 milioane lei ; în felul acesta vor fi recuperate restantele, se vor depăși prevederile pianului pe acest an.încheiem aici teleconferinta de astăzi, deși veștile care anunță noi și importante rezultate în recuperarea restanțelor, in îndeplinirea și depășirea planului sînt mai numeroase. Prin forța exemplului, a faptelor, aceste rezultate relevă puternicul avint în muncă, roadele acțiunilor energice întreprinse de conducerile unităților, de organizațiile de partid pentru încheierea cu succes a anului 1974.

județean S.M.A. să doteze stațiuni pentru mecanizarea . culturii, cum sînt cele din Crînguri, Dragomirești și Gura Ocniței, cu tractoare și alte utilaje necesare e- xecutării lucrărilor pe terenurile in pantă.Specialiștii au ajuns la concluzia că; in condițiile executării unor lucrări de combatere a eroziunii soiului, îndeosebi în localitățile Runcu, Pucioasa. Răzvad, Moroeni, Voi- nești, Cindești și Tătărani, pot fi redate în circuitul economic 282 ha teren cu pomi, 588 ha pășuni și mai mult de 100 ha păduri. Programul prevede ca, începînd din 1975, să se planteze — in masiv și în goluri — 1 100 ha cu pomi. înființarea noilor plantații va fi coordonată de direcția agricolă județeană și de stațiunea experimentală pomicolă Voi- nești.Pentru Îmbunătățirea pajiștilor, care au o pondere de 67 la sută din județ, s-a stabilit ca pînă în 1980 să se obțină de pe fiecare hectar cel puțin 10 tone masă verde și 4 tone de fin. Pentru aceasta au fost executate, incă in 1974, lucrări de curățire, nivelări și fertilizare cu îngrășăminte organice și chimice a circa 11 500 ha, iar pină în 1980 a- semenea lucrări se vor executa pe circa 31 000 ha. Sint stabilite, de asemenea, sarcini privind extinde- rea pajiștilor cu încă 1 000 ha, prin curățirea arboretului și amenajarea de noi suprafețe in golurile alpine. Pe 800 ha se vor executa lucrări de îmbunătățire a compoziției floristice a pășunilor slab productive și degradate, folosindu-se în acest scop metoda suprainsămînțărilor. Toate aceste măsuri vor contribui la creșterea efectivelor de animale, în așa fel incit, pină in 1980, numărul ovinelor să se dubleze, iar al bovinelor să sporească cu circa 50 la sută.In acest scop, consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste și-au întocmit programe proprii și au declanșat largi acțiuni de masă. în multe localități — printre care Tă- tărani, Voinești, Bărbuleț, Vulcana, Răzvad — s-au organizat loturi se- mlncere și pepiniere locale, s-au tarlalizat pășunile. Locuitorii satelor, tineri și bătrîni, au trecut la îmbunătățirea pajiștilor, curățin- du-le de cioate, mărăcini, au nivelat mușuroaiele, au reinsămințat suprafețele slab productive.Studiul care a stat la baza acestui amplu program, schitele ce au fost întocmite, măsurile stabilite au fost apreciate ca fiind de mare valoare. realiste și eficiente, inclusiv de către ministerul de specialitate. Oricît de bine și judicios sint gin- dite prevederile programului amintit, oricite măsuri organizatorice și politice vor fi luate, oricît de judicioase vor fi hotărîrile adoptate de către Comitetul județean de partid Dîmbovița, ele vor avea efectul dorit numai dacă ministerul de resort va acorda sprijinul necesar prin crearea unor centre tehnice corespunzătoare. Lucrările amintite, prin amploarea și complexitatea lor, necesită o serie de utilaje, sprijin competent din partea unor specialiști. Deși au fost făcute intervenții repetate, ministerul nu a întreprins mai nimic pentru înființarea celor 7 centre tehnice. Este necesară, de asemenea, reașezarea pe noi baze a relațiilor comerciale dintre producătorii asociați sau individuali gl comerțul cooperatist.
Florea CEAUȘESCU 
Constantin SOCI
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LITERATURA IDEALURILOR ÎnalteProgramul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, Raportul prezentat de secretarul general al partidului la cel de-al XI-lea Congres prezintă convingător rolul literaturii și artei — în societatea noastră. „Operele de literatură și artă — se arată în Program — au menirea de a înfățișa cit mai fidel, in limbajul lor propriu, realizările, preocupările, aspirațiile, gîndirea și simțirea maselor largi populare ; ele trebuie să se inspire permanent din izvorul viu al realităților sociale și naționale ale țării noastre... Partidul va stimula și în viitor făurirea unei literaturi de o înaltă ținută umanistă, bogată în idei și sentimente nobile, inspirată din viața și munca poporului, din idealurile socialismului și comunismului".Se află în aceste afirmații esențiale referiri implicite la unul dintre conceptele centrale ale conștiinței noastre literare : idealul literar (particularizare 
a idealului estetic, în mod special legată de idealul social).Sfera idealului literar este conținută de cea a idealului estetic. O serie dintre particularitățile sale îi dau insă o specificitate : legătura sa deosebit de strînsă cu idealul social (politic, filozofic, etic), caracterul inteligibil al materialului lexical pe care literatura îl folosește, faptul că valoarea literaturii are și o determinare sențială în ideologii.începutul temporane noastre ____ ________atit de o dată calendaristică anumită, cit de apariția unui ideal literar distinct, legat istoricește de victoria politică a forțelor progresiste. conduse de partidul comunist. Nucleul său constă in convingerea că literatura este capabilă să participe în mod eficient la propagarea și sprijinirea acțiunilor politice progresiste. Elementele pozitive ale acestei prime forme a idealului literar ce caracterizează ansamblul

forma apărută trei decenii în demne de a fi ideea că litera-
literaturii noastre contemporane (în cu aproape urmă) sint subliniate :tura trebuie să fie legată de viața socială, în sensul surprinderii elementelor de progres, dezideratul sincronizării literaturii cu cerințele educative ale dezvoltării sociale, refuzul evazionismului subiectiv. în plus, tot ca un element important al idealului literar ce se forma atunci și avea să marcheze o întreagă perioadă literară ce cunoaște în prezent o deplină înflo-

fluențat în mod pozitiv idealul literar al epocii.Discuțiile teoretice purtate in presă în anii de după 1960 trebuie legate, fără îndoială, de apariția unor opere indiscutabil viabile nu numai din punct de vedere estetic, dar și, fapt deosebit de important, din punctul de vedere al idealului literar pe care îl concretizau. Discuțiile despre eroul pozitiv, cele despre metoda de creație sau despre condiția criticii au pledat pentru opere literare care să exprime implicit structura unui ideal literar sau se istorie, are o dată tocmai idealului său, structurii ei

iiA

e-afirmarea uneiperioadei con- a literaturii este jalonat nu

t

Carnet cultural
TURNEELE 

„NAȚIONALULUI" IEȘEANColectivul Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași a început un turneu prin satele și întreprinderile județului cu piesa „Sint astăzi fiul țării și nic am să fiu" de Constantin pa. în continuare, Naționalul șean va mai prezenta o seriespectacole la Suceava și Cimpu- lung cu piesa „Poveste de iarnă" de W. Shakespeare. (M. Corcaci).
veș- Po- ie- de

OASPEȚI Al SCENELOR
DIN R.S.F. IUGOSLAVIATeatrul de Stat din Reșița

„SUCEAVA TINEREȚII 
NOASTRE"

rire, apare o reală încredere în posibilitățile literaturii, deosebit de pozitivă. O atmosferă de entuziasm saluta în acei ani de acum aproape trei decenii noul social și cerea apariția noului literar. Sint interesante citeva dintre a- mintirile lui Marin Preda din Imposibila întoarcere, care surprind atmosfera de așteptare unanimă a marilor realizări ale literaturii noastre noi. Evocînd figura unuia dintre scriitorii a- nilor ’50, Marin Preda scrie : „De fapt nu era un orator, dar avea în el ceva de Pitie, care spune lucruri dincolo de sensul atribuit de noi cuvintelor. Știa cuvinte puține, și chiar race, să-ți inculce în fel o idee, îneît să-țirușine că n-ai descoperit-o singur...". Portretul este memorabil tocmai pentru că surprinde o Componentă importantă a unui nou ideal literar, ce conținea un elan pozitiv.în anii ideal s-a mai mult, fecționare anumite opere literare de deosebită valoare care au apărut, Tudor Arghezi, Nicolae Labiș. Mihail Sado- veanu. G. Călinescu. Zaha- ria Stancu, Eugen Barbu, Mihai Beniuc, Titus povici. Marin Preda cîțiva dintre cei mai portanți autori români în primii ani ai deceniului al șaselea au fost autorii unor opere literare de primă mărime, care au in-

în să- așa fie

următori acest perfecționat tot La această per- au contribuit și
Po- sînt im- care

înaintat, consonant cu direcția majoră de dezvoltare a națiunii și cu politica partidului.Perioada de timp ce începe odată cu Congresul al IX-lea al partidului, continuată de cel de-al X-lea Congres și marcată acum, în coordonate noi și de o istorică hotăririle XI-lea. tre cele mai fertile din literatura noastră contemporană. Se poate constata că marile realizări literare ale acestor ani se datorează între terar rară, nivel complex, admițînd operei o altitudine estetică necesară, conștiința literară de azi unifică intr-un singur concept idealul și expresia artistică a idealului. Una dintre condițiile operei este tocmai susținerea idealului pe căile specifice ale artei. Scriitorii afirmați în deceniul al șaselea au dovedit aceasta prin opere remarcabile, confir- mind în moduri personale adevărul că la temeiul literaturii noastre de azi în ipostazele ei majore se află un ideal generos, plină concordanță deratele majore porului și ale partidului nostru.Acești scriitori torii unor opere care pledează pentru umanitate, pentru răspundere în fața societății. Este

însemnătate, de Congresului al este una din- mai
unui echilibru conceptul de ideal li- și cei de operă lite- Ridicind idealul la un teoretic suficient de

finală ale Cupel U.E.F.A.).
(Selecțiuni înregistrate). 

16,00 Telex.
16,05 'Ești țara mea, un cîntec.
16,15 Vîrstele peliculei.
17,10
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foarte sem-
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- 10,00 De la f^qenciîitJ.
j clopedle pentfyi;școlarj, îrl9XKf

18,20 Film serial pentru cop'îi : 
„Douăsprezece luni"
Telecinemateca.
Artiști amatori in concurs. 
Telex.
Magazin sportiv • Hochei 
pe gheață : LhR.S.S. — Sue
dia. (Transmisiune directă 
de la Moscova), R.D. Germa
nă — România. (Rezumat pri
mit de la Weisswasser). Fot
bal : R.D.G. — Belgia (preli
minariile Campionatului eu
ropean) și Dinamo Dresda -- 
S.V. Hamburg (optimile de

10,50
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13,00
13,03

Baletul românesc contem
poran : „Nuntă în Tara Hăl- 
maglului". Spectacol In in
terpretarea soliștilor . Operei 
din Timișoara., ni

' iVj'25. Teleglob : Capri. . ‘
ȚT,45,Magazin sportiv ițH). oh gjc.ț

Viitor de aur țara noastră 
are... Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic realizat 
Iași.
Lumea copiilor :. Cutia 
surprize.
1001 de seri : Atenție, copii 1 
Telejurnal.
Teleenciclopedia.
Film serial „Omul și 
șui" — „Fugind speriată". 
Telejurnal.
Săptămina sportivă, 
întilnirea de la ora 10.. 
gazin muzical-distractiv.

■io/'HOr

19,00

19,20
19,30
20,00
20,50

21,40
21,30
22,00
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nificativ faptul că ei fac din scrierile lor pirghii e- ducative, privesc literatura pe care o scriu ca pe un mijloc specific, de influențare în sens etic a cititorilor. Din acest motiv, se poate spune că direcția moralistă este una dintre cele mai reprezentative pentru proza noastră contemporană. Formulind o apreciere de ansamblu, se poate considera că proza noastră contemporană, fie că se referă la condiția o- mului în societatea contemporană, pornește de la diferitele ipostaze constructive ale acestuia inspiră din continuitate, de unitatea de unitatea ideologice.Pe căi specifice, poezia exprimă același ideal literar. Cintind ființa națională a românilor, celebrind marile înfăptuiri ale prezentului, poezia participă din plin la constituirea u- nei legături profunde între prezent și trecut, la a- dincirea unei constante vibrații patriotice. Și, mai mult decit atit, poezia joacă rolul deosebit de important de a păși în fruntea literaturii, de a perfecționa în sens artistic limba. Fiindcă, dacă sint salutare acele poezii in care celebrate noile realități societății noastre și se primă sentimentele de dine atașament față de trie și partid, aceasta înseamnă că relația dintre cuvintul poetic și cinstirea patriei poate fi Constatată doar din acest punct de vedere. Există creațiile majore ale poeziei noastre contemporane sensul persistent al aspirației spre un ideal de perfecțiune umanizată, spre un ideal cultivat intens în tot ceea ce realizează politica partidului nostru.Se afirmă în felul ta unitatea dialectică teraturii noastre din decenii. Trans- primul rînd prin comprehensibili- estetice și prin conștiinței literar

» plecat intr-un turneu in R.S.F. Iugoslavia. Artiștii reșițeni vor prezenta la Pancevo, Alibunar și Vir- șeț mai multe spectacole cu piese din dramaturgia românească contemporană.
„NOI Șl INVITAȚII NOȘTRI"

sint ale ex- a- pa- nu
in toate

aces- a li- ulti-mele trei format in lărgirea tății sale perfecționarea creatorilor, idealul ce unifică literatura noastră de azi poate fi definit printr-un concept central : umanismul socialist.
Voicu BUGARIU

Faza finală a concursului gen „Cine știe ciștigă", cu titlul de mai sus, concurs inițiat de Comitetul județean U.T.C. Suceava, a avut loc recent la căminul cultural din comuna Bosanci. După ce au parcurs fazele anterioare ale concursului, echipajele organizațiilor comunale U.T.C. Cornu Luncii, Frasin, Marginea și Drodina au făcut dovada unei bune cunoașteri a înfăptuirilor socialiste din țara noastră și de pe meleagurile Sucevei, a strălucitelor perspective de dezvoltare a tării, stabilite la cel de-al XI-lea Congres al partidului. (Gh. Parascan).
ARTA POPULARĂ VÎLCEANĂ

Colectivele de muncă din municipiul Alba Iulia au lansat o interesantă inițiativă în domeniul activității cultural-educative — „Noi și invitații noștri" — care-și propune popularizarea rezultatelor in producție, a exemplelor înaintate de muncă, a normelor eticii și echității socialiste. Tinerii dintr-o întreprindere, in calitate de gazde, invită la casa municipală de cultura pe prietenii lor din celelalte unități economice și instituții la o vie dezbatere despre muncă și viață. Prima invitație au lansat-o uteciș- tii de la întreprinderea „Porțelanul", care au prezentat un program cultural-educativ realizat de brigada artistică de agitație, formațiile cultural-artistice ale unității, recitatori și soliști vocali. (Ștefan Dinică).

In comuna Irimești (Vîlcea), în casa unde a trăit o vreme Petra- che Poenaru, revoluționar pașoptist și unul dintre ctitorii învăță- mintului românesc, a fost inaugurată o interesantă expoziție de artă populară. Cuprinzind numeroase și valoroase piese de port, textile de interior și ceramică din zona Olteț, colecția din noua casă memorială vine să completeze imaginea artei populare tradiționale yilcene, adăugindu-se celei de la muzeul județean și colecției din culele de la Măldărești. (Ion Stan- ciu).
„SĂPTĂMÎNA ARTELOR 

PLASTICE" artelor Gheor- plastici, jude-
„TE SLĂVIM, ȚARĂ DRAGĂ"La Bîrlad s-a încheiat cea de-a 4-a ediție municipală a concursului pentru tineret de recitare a poeziei patriotice. „Te slăvim, țară dragă 1“ Au participat tineri muncitori, elevi, lucrători din unitățile economice și instituțiile din localitate. Concursul a fost ciștigat de o elevă a liceului „Gheorghe Roșea Co- dreanu". Cu același prilej a avut loc festivitatea de sărbătorire a majoratului unui număr de peste 500 de tineri din municipiu. (Crăciun Lăluci),

în cadrul „Săptăminii plastice", cenaclul din Sf. ghe al Uniunii artiștilor în colaborare cu comitetul țean pentru cultură și educație socialistă, a organizat o serie de acțiuni in comunele și orașele județului Covasna, în scopul cultivării aptitudinilor, a dragostei pentru frumos a tuturor locuitorilor județului. în acest cadru s-au deschis expoziții de artă plastică în holul Teatrului maghiar de stat din Sf. Gheorghe, la întreprinderea textilă „Oltul" și întreprinderea de țigarete din Sf. Gheorghe, în sala de expoziții a muzeului din Tg. Secuiesc, în sălile de expoziții ale minelor culturale din orașele vasna, Băraolt, ale comunelor bala, Zagon, Chichiș, Cernat, ria etc. (Tomori Geza).

Condiționări artistice și etice
(Urmare din pag. I)

dezvoltării ci- stadiului său multe filme se alta

cinematografic, profesionalismul, diversitatea stilurilor, personalitatea modului de expresie și alte a- semenea calități sint necesare, dar nu suficiente. Progresele reale obținute in aceste direcții trebuie să ne bucure, dar să nu ne- extazieze, pentru că ele nu sint și nu pot fi scopuri in sine. Ele trebuie astfel îmbinate incit să producă, să determine o anumită influență in mintea și spiritul spectatorilor, pentru că numai așa arta cinematografică iși îndeplinește cu adevărat menirea.Meditind asupra nematografiei și a actual observăm căcaracterizează printr-una sau dintre virtuțile enumerate mai sus, dar rare sint acelea care le întrunesc pe toate, și mai rare cele care captează puternic atenția spectatorilor. Or. dacă nu intrunește adeziunea largă a publicului, filmul nu poate onora marile îndatoriri sociale ale acestei arte in mod necesar populare, accesibile. O- biectivele dezvoltării filmului românesc implică succesul obținut nu prin concesii, ci prin străduința de a da o expresie artistică emoționantă, convingătoare unor idei cu înalte semnificații actuale. In acest sens, cred că în e- tapa care urmează, la loc de frunte trebuie să se înscrie preocuparea pentru sporirea eficienței educative a filmelor noastre, a puterii lor de influențare a conștiințelor.Documentele Congresului definesc criterii și exigențe superioare cu privire la reprezentarea — în artă' — a istoriei poporului român, ca și a realității noastre socialiste de astăzi, criterii și exigențe asupra cărora este necesar să reflectăm cu cea mai mare seriozitate, cu spirit militant, transformindu-le în principii fundamentale de creație. Mă refer deopotrivă la realizatorii filmelor, mentatori, la critici alții chemați de partid să determine, cu instrumentele lor, orientarea fermă a cinematografiei spre generoasele teluri social-educative tuale.Desigur, aceasta presupune versificare tematică, stilistică,' netate de genuri — pe fondul depline unități de ideal, cred că organizarea unor dezbateri de lucru între realizatori și producători, cu participarea distribuitorilor, intre casele de filme și colaboratorii lor, in vederea acordării intențiilor și a concretizării lor intr-un plan de perspectivă gindit unitar, care să cuprindă strategia producției de filme pe o perioadă mai lungă, s-ar impune în primul rînd. Acest pian trebuie elaborat in funcție de posibilitățile reale, ți-
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Producție a studiourilor 
americane. Scenariul și 

regia : Enzo Barboni

nind seama, obligatoriu aș zice, d® experiența proprie de pină acum, de necesitatea multiplicării succeselor, a consolidării rezultatelor bune și. implicit, a evitării eșecurilor, a filmelor fără ecou, a peliculelor „mute" — fără idei, a mediocrităților pretențioase. Pornind de aici, aș vrea să mă opresc asupra unui aspect pe care-l consider important — in legătură cu rirea valorii unui film sau Numărul spectatorilor, ecoul și exprimat de comentariile cului, aprecierile criticii de succesul internațional în rindurile specialiștilor, penetrația pe marile rețele din alte țări sint. desigur, criterii care pot contura gradul de eficiență al unui film. Totuși nouă ne lipsește incă un sistem științific dezvoltat, capabil să determine, prin prelucrarea tuturor datelor, efectul produs de filmele noastre. De pildă, sondarea opiniei spectatorilor s-a făcut la noi sporadic, nu totdeauna obiectiv, uneori chiar in virtutea unor interese pur subiective, a unor păreri preconcepute. Aprecierea asupra unui film deseori depinde exclusiv de gustul sau părerea aproximativ autorizată a celui care face judecată de valoare — ceea ce, în unele cazuri, nu poate decit să-i dezorienteze atit pe spectatori, cit și pe cineaști.Fără îndoială că, teoretic, artistul, ca exponent al spiritualității poporului, trebuie să. fie el însuși barometrul care simte pulsul și gustul spectatorilor, venind in ln- timpinarea publicului fără a se lăsa subjugat de acesta, ci tinzind să-l ridice pe o treaptă a receptivității. Practic ales în cazul unei arte atit de largă de acțiune, greu, în epoca noastră.neast să-și dea seama cu exactitate de calitățile și defecțiunile filmului său, fără a cunoaște sistematic amplitudinea rezonanței operei sale în rindurile publicului. Se impune, deci, organizarea unei activități complexe de sondare a opiniei publice, în același timp, este, cred, necesară o permanentă obiectivitate activă a criticii de film, evaluarea lucidă și exigentă a creației cinematografiei naționale prin prisma cerințelor formulate de Congresul al XI-lea, a obiectivelor po- litico-ideologice ale partidului nostru. Pe de altă parte, apare necesar ca toți factorii de creație, economici și de producție din cinematografie să-și conjuge eforturile, să colaboreze mai viu, cu conștiința finalității, pentru ca potențialul artistic uman format în lunga perioadă anterioară să se poată manifesta pe măsura posibilităților.Experiența acumulată de creatorii din cinematografie, de cadrele valoroase tehnice, de muncitorii din studiourile cinematografice, se cere mai bine fructificată, ferită de influența adeseori poluantă a unor elemente care văd în cinematografie doar terenul propice unor succese facile sau unor activități de mediocră notorietate. în sfirșit. pentru că maturizarea unei arte nu coincide totdeauna cu virșta biol logică a slujitorilor ei, trebuie, cred, să se acorde o mai mare a- tenție formării și dezvoltării moriîoăse'ă' cadrelor care vor ' ci h'e'mHtografiâ și televiziunea „.anii fce-<vitu ■ ■ 1Studehții, încă din institut, buie antrenați în problematica producției profesioniste. Valorificarea filmelor realizate în școală, confruntarea lor cu spectatorii, direcționarea întregii munci a celor mai tineri regizori spre împlinirea exigențelor exprimate în Programul partidului vor asigura — ală- turi de eforturile actualei generații de cineaști — constanța maturității cinematografiei, îi vor amplifica și permanentiza' în viitor capacitatea de a contribui fructuos la educația ipectatorilor.
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Horii musonului sint ca pletele negre...
De la aeroportul internațional al Calcuttei, avionului nostru, un Boeing 737, i-au trebuit numai 25 de minute de zbor pină la Dacca, mult mai puțin decit pentru a parcurge cu mașina distanța de la hotel la aeroport, prin fabulosul furnicar al străzilor din cea mai mare aglomerare urbană a Indiei. Sub un soare de noiembrie, puțin voalat de rare pînze albe de nori, se întinde nesfirșita cîmpie a Bangladeshului. Este gigantica deltă formată de brațele fluviilor Gange și Brahmaputra ; cursul principal al primului primește aici numele bengalez Padma, iar al doilea, pe cel de Jumna. Serpentinele, apelor se întretaie, se unesc și se despart, formind un bazin complicat de riuri șt canale ; ploile musonului transformă țara intr-un imens lac și cind apele se retrag rămin aluviunile ce improspătează solul pentru o nouă recoltă generoasă. Din avion se vede cum șesul plan reflectă. in miriadele de ochiuri de apă sclipirile soarelui, printre orezarii verzi și pilcuri de palmieri.Aveam să aflu curînd importanța vitală a relației pămint-apă-om ■ pentru tinăra republică, aflată la punctul de inaugurare a unui nou capitol în istoria sa multimilenară — acela al dezvoltării de sine stătătoare. Această deltă fertilă, care măsoară doar 141 131 kmp, peste care se abat, la intervale ciclice sau, uneori, pe neașteptate, inundații, secete, epidemii și teribile taifunuri, găsește suficiente resurse pentru a hrăni — ceea ce nu totdeauna înseamnă a îndestula — cele 75 milioane de locuitori ai săi. Este o densitate ridicată — la Dacca era calculată la 2 300 de oameni pe mila pătrată — și statisticienii bengalezi arătau, in termeni comparativi, că dacă în Statele Unite, de exemplu, ar exista aceeași densitate demografică, populația americană ar trece de 6 miliarde.O scurtă, dar edificatoare călătorie, împreună cu Shahdat Hussain, deputat al Ligii Awami — partidul de guvernămînt al premierului Mujibur Rahman — ne-a transpus direct în terenul realităților. „Dacca nu este Bangladesh — afirma surî- zător Hussain. Ca să înțelegi cite ceva, trebuie să mergi la , tară, la sat. să-i vezi pe agricultori".Lucrurile ne-au fost explicate ne îndelete, în timp ce automobilul devora panglica șoselei, la 2—3 metri deasupra nivelului cimpiei presărate cu bălți, lanuri de orez, cîmpuri de iută. Caracterul rural este evident : peste 90 la sută din populație trăiește în sate ; după

date oficiale — 71291 de sate. Toa- ■ te depinzînd cțe regularitatea . mu- sonului. Ploile dau. de regulă, un debit de 12 m.c. anual. Dar jumătate de an, alteori mai mult, nu plouă, pămîntul nu mustește îndeajuns pentru a doua recoltă de orez, rezervele seacă și atunci se recurge la importul de grine. Calculul este destul de simplu, l-a repetat de atitea ori premierul Mujibur Rahman : pentru a se renunța la import, producția de orez trebuie să crească cu 15—20 la sută. ținind seama și de rata demografică. Sporul respectiv nu poate fi • obținut decit asigurindu-se mai multe re-

nane, ananas, pepeni verzi, legume. O bună parte dintre ele merg la export, împreună cu pește, hir- tie și ceai.Țară in curs de dezvoltare, Bangladesh și-a dat insă seama, de la începutul existenței sale, că industrializarea este cheia progresului economic și social și, în consecință, a prevăzut un șir de importante obiective industriale în primul său plan cincinal, început în 1973. Tinăra industrie bengaleză se va baza, în primul rind, pe resurse proprii de materii prime și zăcăminte ; în partea de est a tării sint ----- ,----- x. |ncunoscute șapte zone bogate
Impresii de călătorie din Bangladesh

colte intr-un an și acest lucru este posibil, numai cu ajutorul irigațiilor, îngrășămintelor chimice, al introducerii metodelor moderne de sistematizări și ameliorări funciare. Condițiile naturale există : climă prielnică, sol fertil (o zicătoare recomandă să nu ții degetul prea mult in pămînt, fiindcă... poate crește ceva). Valorificarea condițiilor existente ar asigura generalizarea a trei recolte de orez anual.Trecem cu bacul un braț al Gangelui. Vizităm un mare depozit unde iuta, prelucrată, este pregătită pentru export. Directorul ne explică cum tulpinile înalte de iută sint transformate în „burlap", produsul comun de iută, sub formă de fuioare — „fibrele de aur" ale Bangladeshului. Este principala avuție a țării, baza exportului (90 la sută), sursă de valută, ramură economică predominantă (absoarbe jumătate din forța de muncă). „Acesta este tipul de bengalez — ne spune Hussain, arătindu-ne grupurile de muncitori — scund, brunet, viguros, cu o enormă putere de muncă, pentru că, după cum se spune pe aici, „trage cit un elefant în căldura iadului" ; și o face în aceste fabrici, unde mașinile, care clănțâne fără răgaz, duc inevitabil la slăbirea auzului. Acum, cind multe lucruri se schimbă in bine, cind băncile, societățile de transporturile maritime.254 de întreprinderi industriale, au fost naționalizate și 27 de fabrici de iută și 13 companii exportatoare de iută, sint prevăzute un șir de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai în industria iutei.Regiunea e bogată și în alte culturi — orez, tabac, trestie de zahăr, fructe de mango, papaya, ba-

gaze naturale. în nord-vest au fost descoperite rezerve de cărbuni estimate la 700 milioane de tone, în lungul coastelorGolful Bengal s-ar putea găsi — potrivit speranțelor exprimate de specialiști — petrol. „Dorim o largă cooperare internațională" — ne spusese, cu c zi înainte, la Dacca, Rahman Sobhan, membru al Comisiei de planificare, care ne-a vizitat țara in Citeva rinduri. „Experiența României in domeniul construcției economice — arăta el — este foarte prețioasă pentru noi și sîntem convinși că există condiții excelente pentru o colaborare ascendentă intre țările noastre"....Pe la prînz ajungem in satul lui Hussain, pe malul unui braț al Jumnei. E sfirșlt de noiembrie,

scăldate iar de

ff

dar soarele e dogoritor, adieri tăcute mișcă valuri fierbinți de aer. Casa lui Hussain, din piatră, înconjurată cu palmieri, ni se pare o mirifică oază de răcoare. în apropiere e școala. Abia avem timp să prindem ultima lecție. Copii mari, de 13—14 ani. învață limba engleză, pronunțarea articolului „the“, un adevărat canon. întreruperea este binevenită, zimbetele exprimă mai mult decit obișnuita politețe. Lingă geam, separată de restul clasei, o bancă in care stau trei- fete. De ce ? „Pentru că — ne spune profesorul — așa cer anumite u- ’ zanțe musulmane... știți, părinții...unele tradiții. De altfel, ceea ce vedeți este un imens progres. Este primul an in care fetele stau în aceeași clasă cu băieții. Pînă acum, clasele mixte erau excluse".Sint rugat să întreb ceva. ,,Ce cunoașteți voi, copii, despre Rorirâ- nia ?“ Una dintre fete, îmbrăcată cu șorț de uniformă peste tradiționalii șalvari, cere voie să răspundă : „România este o țară europeană cu istorie veche, are regim socialist și poporul român este prieten cu poporul nostru". A reținut esențialul — spune profesorul.Pe drumul spre capitală așteptăm din nou bacul. Auzim un cintec, din care Hussain îmi traduce două versuri : „Norii întunecați ai musonului / Sint ca ple- tele-ți negre, căzînd".E un cintec de dragoste, dar și de ploaie. Căci in delta Bangladeshului dragostea fără ploaie s-ar usca și ea...
Uviu RODESCU

odată cu asigurare, in total

ambarcațiuni ce servesc și de locuințe — aliniate la malȘampane

Secole și milenii de-a rindul, omul » fost preocupat de a găsi noi și noi surse de hrană și de materii prime. Astăzi, cind penuria de alimente și materii prime devine tot mai accentuată pe plan mondial, a- ceastă preocupare a căpătat o amploare deosebită.Sceptici au existat întotdeauna. Viața insă a dat mereu dreptate optimiștilor, celor încrezători in capacitatea și in geniul omului de a găsi noi și noi resurse care să asigure progresul continuu al umanității. în prezent, așa cum se știe, tot mai mulți savanți își îndreaptă a- tenția spre mări și oceane, conside- rindu-le drept marile rezerve de alimente și materii prime ale viitorului.Anglia — odinioară „stăpină a mărilor" — a considerat poziția sa insulară ca o binefacere. Ce-i drept,. marea a folosit adepților stăpinirii coloniale pentru a-și extinde dominația asupra altor popoare. Dar în a- celași timp, pentru cei multi, pentru masele nevoiașe din Anglia, marea a fost din- totdeauna o sursă de hrană. „Dă-i omului un pește — spune un proverb avea asigurată o masă ; invață-1 pe om -să pescuiască și va avea ce minca". Există, de altfel, și un vechi cintec cu conținut similar.Am deslușit parcă unelș rezonanțe ale acestui îndepărtat cintec popular in cuvintele cunoscutului cercetător D. E. Lennard. directorul grupului de inginerie submarină al industriei britanice. El ne-a declarat următoarele : „Astăzi, mîine, in anii ce vin sau în deceniul următor, omenirea încă nu va fi probabil nevoită să „cultive" mările și oceanele globului pentru a obține hrana necesară. Pe suprafața Pămintului există incă zone întinse, unele din ele astăzi aride, care sint luate în seamă de oamenii de știință pentru a constitui, intr-un viitor apropiat, o „rezervă" de alimente. Prin urmare. prioritatea este acordată a- cum suprafeței terestre. Dar de ce să nu fim realiști, de ce să nu privim viitorul puțin mai departe ? în deceniile următoare, problema găsirii unor noi resurse se va pune cu acuitate, pentru că nevoile omenirii sint în continuă creștere. Și atunci spre ce meleaguri ne vom îndrepta atenția ? Domeniul cel mai vast care așteaptă să fie descoperit și explorat este adincul mărilor și oceanelor, care ocupă aproape trei sferturi din suprafața globului. De

acolo obținem deja o parte din energia necesară — petrol și gaze. Și nu mai sint visători aceia care afirmă că, intr-un viitor apropiat, acolo vom găsi și hrana, și imbrăcămintea. și materiile prime pentru industrie. Și nu in cantități care pot fi numite doar mari, ci in cantități uriașe, imposibil de evaluat în prezent1'.Să încercăm însă a răspunde la întrebarea : ce bogății ascund mările și oceanele ?Descoperirea și exploatarea de gaze și petrol de sub apele mării constituie o primă bătălie ciștigată de către oceanologi. Prin aceasta, nu numai că a fost făcută dovada existenței, în mediul marin, a unor rezerve care, după o serie de;calcule. întrec pe- cele cunoscute în zonele terestre, dar s-a și demonstrat că ele pot fi puse la dispoziția omu-

lă a forței curenților marini. Se ■studiază chiar poșibililatea creării unor locuri de agrement și a unor adevărate orașe subacvatice. Sint oare asemenea planuri fanteziste 7 în urmă cu citeva, decenii, așa puteau apărea. Acum însă, nu !Mările și oceanele reprezintă un» din cele mai mari surse de proteine. în fiecare, an, ele ne oferă circa 60 rhilioane tone alimente — pește, crustacee, moluște. în ultimele două decenii, producția de pește a crescut mai rapid decit a oricărui aliment. De ce să nu facem insă in domeniul pescuitului Un pas înainte ? — se intreabă oamenii de știință. Pornind de la faptul că in urmă cu mii de ani omul a început să „crească" actualele animale domestice, aflate pe atunci in stare de sălbăticie, ei
Prim spre adâncurile

albastre
britanic — și va son- pro- sînt in ma-

lui. Ce-i drept, deocamdată, adînci- mea apei pînă unde pot fora dele nu este prea mare. Dar gresele ce se fac în acest sens vizibile. Potrivit estimărilor, 1985, petrolul extras din mediulrin va fi egal cu întreaga producție mondială din 1969.Extinzindu-și investigațiile asUpra întinderilor nesfirșite ale „geologii marini" au vaste cantități de cobalt, nichel, cupru, zinc, aur, de construcție etc. Studiile efectuate in ultimul timp au dovedit că știința și tehnica au ajuns la un asemenea grad de dezvoltare, incit pot pune la îndemîna omului aparatura necesară scrutării adincuri- lor, a fundului întinderilor acvatice, ca și punerii in valoare a vastelor resurse pe care le ascunde oceanul planetar. Specialiștii' Institutului britanic de științe geologice și Compania pentru energie atomică au pus la punct noi instalații pentru prospectarea bogățiilor din subsolul marin, obținind rezultate valoroase în acest sens. De asemenea, se pune la punct un „vehicul submarin" care să slujească operațiilor viitoare de explorare și exploatare a adincurilor submarine. Se întocmesc proiecte pentru crearea unor hidrocentrale și uzine la mari adincimi, pentru folosirea uti-

oceanelor, descoperit mangan, materiale

afirmă : va trebui să ne apucăm să „producem" peștele in apele mărilor și oceanelor, la fel cum creștem vitele, porcii și păsările, la fel cum facem acum cu crapul și păstrăvul în de apă „Ce-i declară Clarke, studiu de
iazurile dulce, drept — Robin intr-un publicat „S undav mai sint deTimes Magazine" depășit anumite dificultăți tehnice. Dar nu este departe timpul cind pe întinderile oceanului planetar vor apărea uriașe «iazuri de pește-».Pe zi ce trece, omenirea are nevoie de tot mai multă apă potabilă. Savanții demonstrează că aceasta se poate obține, prin desalinizare, din mări și oceane.în lupta sa împotriva bolilor, omul folosește noi și noi medicamente. Medicii afirmă : le putem obține și din organisme marine.Și cite alte asemenea „surprize* nu ne rezervă mările și oceanele !„Firește, arată D.E. Lennard, studii și cercetări în toate aceste domenii se întreprind și în alte țări ale lumii, obținindu-se pretutindeni rezultate promițătoare. Fiind insă vorba de o problemă care interesează întreaga omenire și de un spațiu care aparține întregii omeniri, ar fi bine să se realizeze o largă colaborare internațională, eventual sub egida Organizației Națiunilor Unite. în acest fel și rezultatele ar fi mai vizibile. .Este normal ca națiunile să conlucreze in acest domeniu de interes comun".

Nicolae PEOPEANU
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FELICITĂRI ADRESATE Cronica zilei
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la realegerea în funcția 

de secretar general al P. C. R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânPrimiți cele mai frățești felicitări pentru realegerea dumneavoastră fn funcția de secretar general al Partidului Comunist, care conduce construcția societății socialiste române.Vă doresc numai succese în funcția dumneavoastră.Cu stimă,

POMPEYO MARQUEZ
Secretar general 

al Mișcării pentru Socialism 
(M.A.S.) Venezuela* * *în legătură cu realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român au mai trimis telegrame de felicitare și dr. Hertha Firnberg, ministru federal pentru știință și cercetare al Republicii Austria, Harry Gold, secretar al Asociației de prietenie Marea Britanie—România, Kristian Albertsen, președintele Asociației de prietenie Danemarca—România, Louis Nagel, directorul editurii „Nagel“ din Franța, Jean Taillard, secretar general al Asociației culturale Belgia—România, C. V. Helssen, președintele Comitetului economic belgian pentru România, sir Kenneth Keith, președinte al firmei „Rolls-Royce (1971) Ltd.“, John Ferguson Smith, director general al Departamentului aviației comerciale „British Aircraft Corporation".

Delegația economică din Iran, condusă de Ahmad Memarzadeh, adjunct al ministrului comerțului, care ne-a vizitat țara cu prilejul lucrărilor subcomisiei mixte româno-ira- niene pentru comerț, a părăsit, vineri dimineața, Capitala. La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ion Stoian și Constantin Stanciu, adjuncți ai ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.
★în memoria eroilor proletari căzuți lă 13 decembrie 1918 in lupta pentru drepturile clasei muncitoare, vineri dimineața, delegații de oameni ai muncii din Capitală și pionieri au depus coroane de flori la placa comemorativă din Piața fostului Teatru Național si la cimitirul „Reînvierea".La solemnitate au luat parte reprezentanți ai Consiliului municipal al sindicatelor București, vechi mi- litanți ai mișcării muncitorești, muncitori tipografi participant la aceste lupte, oameni ai muncii din întreprinderi poligrafice ale Capitalei.

Comunicare la A.D.I.R.I.„Unele considerații asupra creării unei noi ordini economice internaționale. O concepție românească : Nicolae Ceaușescu" — este tema comunicării prezentate de prof. univ. Giancarlo Elia Valori, secretar general al Institutului italian de relații internaționale.Expunerea a avut loc vineri, la A- sociația de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.), și a fost urmărită cu interes de asistență — cercetători din domeniul științelor juridice și politice, cadre didactice universitare.

Excelenței Sale
Președintelui Republicii Socialiste România 

Domnul NICOLAE CEAUȘESCUPentru sincerele condoleanțe exprimate cu ocazia accidentării unui avion al companiei germane Lufthansa la Nairobi, vă mulțumesc foarte mult.
WALTER SCHEEL

Președintele
Republicii Federale Germania

Acord de cooperare româno-american în domeniile 
culturii, învățâmintului, științei și tehnologieiLa 13 decembrie, la Ministerul Afacerilor Externe, a avut loc semnarea Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Statelor Unite ale Americii în domeniile culturii, învățâmintului, științei și tehnologiei și a Programului de schimburi in aceste domenii pe anii 1975 și 1976. Documentele prevăd dezvoltarea colaborării intre universități, institute de cercetare științifică, biblioteci, muzee și alte instituții de învățămînt, științifice și cultural-artistice, precum și realizarea de schimburi de cercetători, cadre didactice, oameni de artă, ziariști. Se prevede, de asemenea, organizarea de colocvii, simpozioane, expoziții, prezentări de filme, schimburi de cărți.Din partea română, documentele au fost semnate de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, care a subliniat, cu acest prilej, că realizarea pentru prima dată a unui acord guvernamental în domeniile culturii, invățămîntului, științei

și tehnologiei între România și S.U.A. marchează un moment important in relațiile celor două țări, relevînd totodată că acesta va da un nou impuls cooperării și colaborării reciproce.Semnînd aceleași documente, ambasadorul S.U.A. la București, Harry G. Barnes jr., a arătat în cuvintul său că partea americană dă o înaltă apreciere spiritului în care s-au desfășurat negocierile și rezultatele la care s-a ajuns, exprimindu-și, totodată, convingerea că acordul constituie o bază foarte bună pentru dezvoltarea mai amplă a schimburilor culturale, științifice, artistice dintre România și S.U.A.La festivitatea semnării au asistat Octavian Groza, ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Traian Pop, adjunct al ministrului educației și învățămîn- tului și alte persoane oficiale.(Agerpres)
Seminarul „Populație și dezvoltare46Vineri, 13 decembrie, la Centrul de demografie O.N.U. — România din Capitală, s-a încheiat seminarul cu tema „Populație și dezvoltare". La acest prim seminar din cadrul programului de învățămînt al centrului organizat în colaborare cu Comisia națională de demografie sub egida O.N.U. și la care au participat numeroși specialiști — oameni de știință din țară și străinătate — par- ticipanții (secretari ai comisiilor județene de demografie din 19 județe și din București) au dezbătut cele mai importante probleme de demo

grafie. Exprimindu-și satisfacția pentru modul în care s-a desfășurat seminarul, Ferdinand J.C.M. Rath, directorul Centrului de demografie O.N.U. — România din Capitală, a declarat : „Participanții au manifestat un mare interes pentru temele abordate în cadrul seminarului, reușind să ajungă la o viziune mai largă asupra problemelor populației legate de problemele dezvoltării". La ședința festivă de încheiere a fost prezent S. A. Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.

TELEGRAME EXTERNE
DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI 

PARTIDULUI SOCIALIST PORTUGHEZ
Participarea unei delegații a P. C. R., 
condusă de tovarășul Ștefan AndreiLISABONA 13 (Agerpres). — Vineri au început la Lisabona lucrările Congresului Partidului Socialist Portughez. Congresul a fost deschis de Antonio Macedo, președintele P.S.P., după care Mario Soares, secretarul general al partidului, a prezentat raportul de activitate.La lucrări participă delegații ale unor partide socialiste și social-de- mocrate. unor partide comuniste, ale

Primire la președinteleVineri, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a fost primit de președintele Republicii Portugalia, general Francisco da Costa Gomes, căruia i-a transmis un mesaj de salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.Mulțumind călduros, președintele Costa Gomes a transmis, la rindul

partidelor de guvernămint din unele țări africane și ale mișcărilor de eliberare din Angola și Mozambic.Din partea Partidului Comunist Român participă o delegație formată din tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Vasile Potop, membru al C.C. al P.C.R.
Republicii Portugaliasău, un salut de prietenie președintelui Nicolae Ceaușescu.în continuare a fost exprimată dorința comună a celor două state de dezvoltare a relațiilor politice, economice și cultural-științifice ro- mâno-portugheze, precum și a conlucrării celor două țări pe plan internațional.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

Convorbire cu secretarul general al P. C. Portughez,
Alvaro Cunhal
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la i. r. a. craiova : Produse industriale
și piese de schimb mai multe, mai buneîn acest an. eforturile lucrătorilor acestei unități s-au concretizat in substanțiale depășiri de plan : 5 milioane lei la producția globală, 1,7 milioane . lei la producția-marfă și-5-milioane lei .economii-..la ■ prețul de cost, în timp ce productivitatea muncii a crescut cu 4 250 lei pe lucrător. Paralel cu eforturile depuse pentru realizarea planului de producție la toți indicatorii, colectivul de muncă din cadrul întreprinderii de reparații auto Craiova se preocupă intens și de asimilarea în fabricație a unor noi produse cu caracter industrial și a unor repere noi în producția de piese de schimb. Dacă în 1969 ponderea produselor industriale și a pieselor de schimb reprezenta doar 37 la sută din producția totală a întreprinderii. în anul 1974 cifra se ridică la 64 la sută. în ultimii 5 ani s-au introdus în fabricație 12 produse

de bază cu în peste 80 structive, și ___ __________300 de repere noi în producția de piese de schimb, în prezent livrindu-se ritmic pentru’ autcr-F'-- vehicule peste 120 tip-,ir! de ră-’" tipe.r.e . auto. Din plahuL Psp,duo-<N.. ;.{ld»’.de piese deischimb h'shtrii.'s1975 au fost deja omologate și s-a executat seria zero la 31 de repere, fiind create condițiile pentru asimilarea lor integrală pină la 20 decembrie. De a- semenea, întreprinderea de reparații auto Craiova, după cum ne-a informat inginerul Virgi- liu Petcu, directorul întreprinderii. execută din acest an și ștanduri de probă pentru probarea agregatelor auto proprii, cit și pentru alte întreprinderi similare din .1 ____industriale de resort. Pină prezent s-au executat 4 standuri pentru probarea frînelor autovehiculelor (N. Băbălău).

caracter industrial, de variante con- au fost asimilate

cadrul centralei în

★Ieri, în sălile Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România au început lucrările celei de-a doua sesiuni științifice de comunicări a Muzeului Național. Aproape 150 de muzeografi. cercetători de specialitate, cadre didactice și activiști culturali din 40 de muzee, institute de cercetări și așezăminte de cultură din toate colțurile țării susțin în trei secțiuni sau în plenul reuniunii circa 120 de comunicări. Sesiunea dezbate problemele îmbunătățirii pe multiple planuri a activității muzeelor țării.
★Ansamblul artistic „Mansude" din Phenian (R.P.D. Coreeană) a prezentat vineri seara ultimul spectacol, pe scena Teatrului national din Craiova. în cursul dimineții, artiștii din tara prietenă au vizitat obiective culturale și au avut o intîlnire cu membrii corului filarmonicii ..Oltenia" din localitate. în continuarea turneului ce-1 întreprinde in România, ansamblul coreean va fi oaspete al municipiului Brașov.
★în zilele de 9—13 decembrie s-au desfășurat la București lucrările celei de-a V-a sesiuni a grupului mixt de lucru româno-italian de colaborare economică, industrială și tehnică in domeniul metalurgiei, la ca- pățuL; cărora a fost semnat un .pro»» ' tocolr .-.- ,Sub ăgida Academiei Republicii ■ Socialiste România, în zilele de 12—13 decembrie, a avut loc o sesiune de comunicări din domeniul mecanicii aplicate și al științelor spațiale.
★Vineri după-amiază, la Clubul Combinatului poligrafic „Casa Scîn- teii" a avut loc o adunare festivă consacrată Zilei Tipografului. Cu a- cest prilej, au fost evocate zilele eroice din decembrie 1918, momente de seamă ale luptei clasei muncitoare din țara noastră pentru libertate socială și națională.Adunări similare au avut loc în cursul aceleiași zile și la alte întreprinderi poligrafice din Capitală și din țară. (Agerpres)

Zilele muzicii polonezeSub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, la Ateneul Român a avut loc, vineri seara, concertul inaugural al Zilelor muzicii poloneze, manifestare Înscrisă în planul de colaborare culturală dintre cele doUă țări. La concertul susținut de Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu" și-au dat concursul mai mulți muzicieni polonezi : dirijorul Jerzy Katlewicz, pianista Lidia Grychtolowna și baritonul Jerzy Artysz. Programul a fost alcătuit în întregime din lucrări ale compozitorilor polonezi Chopin, Pen- terecki, Baird și Lutoslawski.

Au asistat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, funcționari superiori din M.A.E., alți oameni de cultură și artă.Au fost prezenți, de asemenea, Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone la București, alți membri ai corpului diplomatic, precum și o delegație culturală condusă de Jan Steszewski, președintele Uniunii compozitorilor din R. P. Polonă.(Agerpres)

In aceeași zi, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a avut o întrevedere cu tovarășul Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez.în cadrul convorbirii s-a făcut un
schimb de informații privind preocupările actuale ale celor două partide și au fost discutate probleme ale dezvoltării relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Portughez.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI;
CAIRO

Trec nave prin Canalul de Suez

CREAȚIILE TEHNICE ALE COPIILOREdiția din acest an a concursurilor de creație Consiliul pionierilor, record. In intr-o adevărată competiție a ingeniozității și dexterității, peste 35 000 pionieri, care au realizat, individual sau în colectiv, mai bine de 20 000 lucrări.Este de remarcat că, începînd din anul 1968, cînd a fost lansat concursul „Minitehnicus", numărul parti- cipanților a crescut continuu.1 Dintre realizările tehnice âle pio* nierilor în acest. !,anr„sin,ț.d'fi;lâ&fiitit"!

tehnică, organizate de Național al Organizației a cunoscut o participare cadrul lor s-au întrecut,
Adrian Duca, calculatorul electronic executat de minitehnicienii Cornel Mihoc și Ion Filip din comuna Șem- lacul Mare, județul Timiș, și stimulatorul de conducere auto, creație a unui colectiv de copii de la Casa pionierilor din Constanța. Citeva dintre creațiile pionierilor noștri sint prezentate, în această perioadă, în cadrul celei de-a doua expoziții organizate la Tokio de Asociația inventatorilor japonezi sub titlul „Invențiile tinerilor — un sprijin acordat unității lumii", la a cărei primă edi- iție-sș Ee.SKzăHle tehnice ale copiilor. 'șție «„ neSIizăblle t____________ ____________  ... ______ ___ ,_____ _________ _. '“fediff' țara hciăsțfă, au fost, dlștinse ,eu televizorul didactic al elevului jj?șe.an?1feynutațiroâftb;pj;^W^ și diplome.’?

Verificarea tehnică anuală a autovehiculelor

j: 
i 
fi'

Cum calificați cursurile de calificare?
(Urmare dip pag. I)greșul" : „Cred că in timpul cursurilor nu se acordă locul cuvenit adaptării Ia cerințele concrete ale locului de muncă. Ar fi foarte util ca, paralel cu însușirea îndemînării necesare executării unei anume o- perații (ceea ce mi se pare că duce la o calificare prea unilaterală, îngustă), cursantelor să le fie explicate și celelalte faze ale procesului de producție, in contextul întregii activități a colectivului (la noi se lucrează pe bandă). Spun astfel, întrucit se constată că, după trecerea celor cinci luni cit durează cursul, absolventelor le mai sint necesare alte citeva luni pină cind intră in ritmul de lucru al secției, timp în care, din cauza nepriceperii, produc și pagube. Din această cauză unii șefi ai formațiilor de lucru nu sînt prea încintați cînd li se repartizează absolvente".Desigur, uneori, înșiși șefii aceștia poartă o parte din vina neincadrării, ei fiind în primul rind cei obligați să le ajute pe tinerele muncitoare să se integreze cît mai repede și cit mai bine in fluxul productiv. Totuși, observația conține mult adevăr. O confirmă chiar spusele unor muncitoare. De exemplu, tinerele Florica Lungu și Aurelia Bucur, de la „Pos- tăvăria română" : „Cînd am început să lucrăm efectiv în producție, nu cunoștințele teoretice au fost cele care ne-au lipsit, ci acea agerime în mișcări pe care doar practica ți-o dă“.Sint argumente suficient de convingătoare care pledează pentru creșterea rolului practicii in desfășurarea cursurilor de calificare, mai ales a celor de gradul I.în aceeași ordine de idei, interlocutorii noștri remarcau și un alt as

pect : cursurile pot fi perfecționate, și acest lucru e posibil, dar. totodată, muncitorii trebuie să fie stimulați să le frecventeze pentru a-și ridica ni-, velul calificării. Or. in această direcție. există unele sugestii demne de luat în considerație. Iată, de pildă, ce ne relata tovarășul Gheorghe Ste- lea, șeful atelierului mecano-ener- getic și secretarul comitetului de partid de la „Postăvăria română" : „întimpinăm, uneori, rezistență in recrutarea cursantelor. îndeosebi la cursurile de calificare cu scoaterea din producție, pe durata de cinci luni. în acest răstimp.cursantele primesc o anume indemnizație lunară. Unele, mai talentate și mai îndemî- natice, în scurt timp ar putea ajunge să lucreze cot la cot cu țesătoarele mai vechi din secție, realizînd producție efectivă. Acestea însă nu sint stimulate și material să învețe repede meseria, deoarece chiar dacă intră in rîndul muncitoarelor calificate, pină la expirarea celor cinci luni primesc indemnizația lunară Ia fel cu celelalte colege. Nu cred că s-ar greși dacă li s-ar plăti in funcție de producția realizată sau dacă s-ar scurta durata calificării pentru cursantele care fac dovada capacității lor și li se pot încredința războaie de țesut. O altă problemă, in strinsă legătură cu a- ceea expusă mai sus : după terminarea cursurilor, țesătoarele primesc a- ceeași categorie de retribuție ca și cele care au învățat meseria la locul de muncă. Atunci, de ce să ne mai înscriem la cursuri ? — întreabă ele".Observația nu are un caracter izolat. în multe întreprinderi din industria ușoară am consemnat opinii asemănătoare. De aceea, sîntem de părere că problema merită să fie luată in studiu de către organele de resort, in vederea găsirii unei soluții

— deosebit de necesară în prezent, intrucit dezvoltarea impetuoasă a a- cestei ramuri economice presupune, in continuare. încadrarea și calificarea unui mare număr de muncitoare.Importanța justei aplicări a stimulentelor materiale este incontestabilă. Dar. calificarea nu este numai o sarcină pc agenda conducerii întreprinderilor, ci trebuie să fie și o îndatorire, o mindric muncitorească. Spunem aceasta deoarece, din păcate, mal sint lucrătoare care nu vor să-și bată capul cu învățătura, pretinzînd că lor le este de ajuns cît cîștigă. Ele uită insă că volumul operațiunilor care nu cer o calificare temeinică se restringe mereu, pe măsura extinderii progresului tehnic. Această problemă constituie, in prezent, una dintre cele mai importante cu care se confruntă organizațiile de partid și de sindicat din intreprinderi. dar și o temă a muncii politice ce trebuie desfășurată in direcția ridicării nivelului profesional al întregului colectiv. Realitatea arată că strădaniile trebuie intensificate, de vreme ce a- semenea atitudini înapoiate față de profesiune continuă să se manifeste....Am abordat numai citeva dintre multiplele aspecte — pozitive și critice — legate de eficiența practică a diferitelor forme de ridicare a calificării în unele întreprinderi în care femeile constituie majoritatea. A le ajuta efectiv pe femei să se califice, să urce pe treptele superioare ale profesiunii înseamnă, de fapt, a le a- sigura deplina egalitate cu tovarășii lor de muncă și, in același timp, a duce la îndeplinire una din cele mai importante sarcini stabilite de partid pentru creșterea rolului femeii în viața politică, economică și socială a tării noastre.

De la Direcția circulației din Inspectoratul general al miliției am fost informați că verificarea tehnică anuală — una din operațiile de mare amploare, menite a garanta buna funcționare a tuturor autovehiculelor aflate în circulație — va începe la 1 ianuarie 1975 și va dura pină la 1 iunie.In vederea desfășurării corespunzătoare a acestei importante acțiuni, se recomandă luarea din vreme a măsurilor pregătitoare pentru organizarea ei.în cadrul operațiunilor de verificare tehnică se impune pentru toate autovehiculele măsurarea gradului de emisii poluante ale gazelor de eșapare. precum și a nivelului de zgomot produs de motoarele în funcțiune.Se recomandă posesorilor de autovehicule proprietate personală să se prezinte din timp la unitățile „service" pentru efectuarea verificării tehnice anuale. în scopul evitării aglomerării și asigurării realizării ei la un nivel tehnic corespunzător.Ecusonul de atestare a verificării

va fi de culoare roșie si va purta inscripția „Verificat tehnic 1975". El poate fi procurat de unitățile care execută verificările tehnice prin cooperativa „Automecanica" din București — ștr. Olteni nr. 36, sector 4. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 decembrie. în țară : Vreme in 
general închisă. Se vor semnala preci
pitații locale, mai frecvente în jumă
tatea de sud-vest a țării. Vîntul va 
sufla slab pînă Ia potrivit, prezentînd 
pe alocuri intensificări de scurtă du
rată. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 grade și plus 5 grade, mai 
coborite în nord-vest, iar maximele în
tre minus 2 grade și plus 6 grade. Di
mineața și seara ceață în estul țării, 
la începutul intervalului. In București : 
Vreme închisă. Temporar precipitații. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. Ceață la începutul in
tervalului.

Programul noului guvern, dezbătut pe larg in Adunarea Poporului, acordă o a- tenție deosebită problemelor dezvoltării e- conomice și ale reconstrucției. „Scopul nostru principal — declara cu prilejul a- cestor dezbateri primul ministru dr. He- gazi — este de a a- sigura dezvoltării economice și sociale un avint și mai mare. în acest scop, volumul .invgștițiilor:,.va ajunge în sectorul public la 1 180 milioane ' lire, față de 780 milioane, cit era în 1968. Vor fi construite noi fabrici și uzine, vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării cu bunuri de consum, dezvoltarea mijloacelor de comunicație etc. tant în măsuri rei de regiunilor din țării. Numai reconstrucția orașelor din zona Suez sumă lire".De aceste zile Egiptul feră nenumărate xemple ale unei intense activități constructive. Astfel, în timp ce operațiunea de demi- nare a Canalului de Suez s-a încheiat practic și prin canal au trecut primele vase de călători, la Suez și Alexandria au început lucrările de

Un loc impor- cadrul acestor va reveni ope- reconstrucție a estul pentruva de Canalului de fi alocată o 100 milioanealtfel, chiar în o- e-

construcție conducte care va face’ legătura cu Mediterana.încheierea cu a lucrărilor de nare a canalului primită cu vie facție de opinia că și cercurile economice din R. A. Egipt, dat fiind că această arteră de comunicație a constituit întotdeauna o importantă sursă de venituri pentru bugetul național. Potrivit calculelor efectuateîncasările Egiptuluiprovghite ■ din”7' cepefea taxelor tranzit se vor ridica la 109 milioane lire pe an și vor crește la 116 milioane după încheierea primei etape a operațiunilor de adîncire și lărgire a canalului. Aceste sume se vor dubla ulterior, oferind mari disponibilități de finanțare a proiectelor de dezvoltare economică și de refacere a orașelor Suez. Ismailia și Port Said, care vor cunoaște o nouă înflorire. Cele trei localități. a arătat ministrul reconstrucției, Ahmed Osman, se află in centrul proiectelor de refacere a zonei canalului. Ele vor renaște pe baza unor moderne planuri de sistematizare, devenind puternice centre ale vieții economice și culturale.Vizitind zilele acestea regiunile de est ale Egiptului, nu poți, să nu observi că o serie

a marii petroliere, dintre aceste proiecte, a căror realizare va cere, desigur, timp și apreciabile resurse financiare, au început să prindă, treptat, viață. Chiar de la intrarea în Suez, privirea iți este atrasă de șantierul unui nou complex de locuințe. Seara, deasupra schelelor se pot zări zeci de becuri aprinse pentru a permite continuarea lucrului pînă Ia ore cit mai tirzii. Pe străzile orașului Suez, atit de , greu încercat în pe- # ■6per- ’ -rioada ostilităților mi- Ș^•'■•■■■'’litere;-viața și-a reluat ii cursul normal. Școlile și magazinele și-au redeschis porțile. Zeci și zeci de blocuri avariate au fost reparate. în Golful Suez, a cărui deminare s-a încheiat de asemenea, și-au făcut nave din diferite țări.Dezbaterea programului guvernamental, încheierea lucrărilor de blocare a canalului. desfășurarea cu succes a operațiunii de refacere a orașelor din această zonă confirmă încă o dată cît de necesară este instaurarea unei păci juste și du- rabile în Orientul A- propiat care să permită popoarelor din a- ceastă parte a lumii să-și concentreze toate energiile in scopul progresului economic și social, al propriei lor bunăstări.

succes demi- a fost satis- publl-

recent, apariția

Nicolae N. LUPU

TENIS:

Astăzi, in semifinalele „Turneului campionilor", 
Năstase - Newcombe și Vilas - Ramirez

FOTBAL:

Stabilirea lotului reprezentativ lărgit 

și a calendarului pe anul 1975

Un răspuns la numeroasele scrisori 
și telefoane primite la redacție: 

săptămâna viitoare apare 
ALMANAHUL „SClNTCIA" 1975

MELBOURNE 13 (Agerpres). — Odată cu desfășurarea partidelor Guillermo Vilas — Onny Parun și Raul Ramirez — Harold Solomon, s-au încheiat întilnirile din grupele preliminare ale „Turneului campionilor". Conform pronosticurilor, au cîștigat favoriții, Vilas și Ramirez. Tenismanul argentinean Guillermo Vilas l-a învins, în trei seturi, cu 7—5, 3—6, 11—9 pe neozeelandezul Onny Parun, la capătul unei partide echilibrate, care a durat două ore și cinci minute. în urma acestui succes, Villas s-a clasat pe primul loc în grupa A cu 3 victorii, fiind urmat de Newcombe (Australia) — 2 victorii, Borg (Suedia) — o victorie și Parun (Noua Zeelandă) — nici o victorie.In partida restanță din grupa B, mexicanul Raul Ramirez a cîștigat fără drept de apel, în numai 40 de minute, cu 6—1, 6—1, in fața americanului Harold Solomon.în această grupă, pe primul loc s-a clasat campionul român Ilie Năstase, care a ciștigat toate cele trei partide disputate, pierzînd doar un singur set. L-au urmat în clasament Ramirez (Mexic) — 2 victorii, Orantes (Spania) — o victorie și Solomon (S.U.A.) — nici o victorie.

Astăzi sint programate semifinalele turneului. Ilie Năstase il va intîlni pe John Newcombe, iar Guillermo Vilas va juca in compania lui Râul Ramirez.Atenția amatorilor de tenis este polarizată, desigur, de partida Năstase— Newcombe, în care specialiștii acordă prima șansă redutabilului campion australian. în ultimele două partide susținute la Melbourne. Newcombe a demonstrat că și-a revenit la forma care l-a consacrat și. in plus, după cum se știe, el excelează în jocul pe terenurile acoperite cu gazon. în ceea ce privește întîlnirea Vilas — Ramirez, pronosticurile îi sint favorabile campionului argentinean.învingătorii din semifinale vor juca duminică finala celei de-a V-a ediții a „Turneului campionilor".
*Turneul dotat cu „Premiul televiziunii bulgare" a continuat la Sofia cu disputarea partidelor din optimile de finală ale probei de simplu bărbați. Jucătorul român Ion Sântei l-a întilnit pe francezul Frejs, pe care l-a învins cu 4—6, 7—6, 6—4.

Ieri seara, biroul Federației Române de Fotbal a aprobat componența lotului reprezentativ lărgit, planul de pregătire a echipei naționale, precum și calendarul intern și internațional al anului viitor. Returul campionatului va începe la 2 martie și se va termina la 29 iunie. Pregătirea jucătorilor în perioada pină Ia 2 martie 1975 se va face în exclusivitate la cluburi, sub controlul și îndrumarea antrenorilor federali. Lotul reprezentativ lărgit se compune din : Răducanu. Iorgulescu, Ior- dache. Jivan — Cheran. Antonescu, Sătmăreanu ÎI, Sameș. Dobrău. S. Gabriel. Deleanu. Anghelini. Ma- teescu — Dinu. Dumitru. Iordănescu. Bălăci. Beldeanu — Nunweiller, Cri-

șan. Troi, Kun, Lucescu, Marcu, Du- mitrache. Georgescu. în primăvara 1975, echipa națională va juca șapte meciuri intertări dintre care cinci oficiale, inclusiv cele două întilniri preliminare olimpice cu echipa Danemarcei. Astfel, la anul se vor juca in total trei meciuri cu reprezentativa daneză : 11 mai. la București. în campionatul european; 4 iunie la București și 18 iunie la Copenhaga. în preliminariile olimpice (ultimele două date sint propu- neri-proiect ale federației noastre).De asemenea, s-a stabilit ca finala „Cupei României" să se dispute după încheierea campionatului și a sezonului internațional de primăvară. la 6 iulie (semifinalele vor avea loc la 25 iunie).
ÎN CITEVA RÎNDURI

O consfătuire prilejuită de împlinirea a 25 de ani de activitate a rețelei de medicină sportivă din țara noastră și-a început vineri lucrările la București. Reuniunea va oferi, timp de două zile, un cadru adecvat pentru un util schimb de opinii între participanți — specialiști români și de peste hotare — în probleme privind asistenta medicală a sportivilor, rezultatele

obținute pe linia învățâmintului și cercetării in medicina culturii fizice.în ședința de deschidere a manifestării, un cuvînt de salut a fost adresat celor prezenți de Alexandru Calomfirescu, prim-adjunct al ministrului sănătății. Marin Voiculescu. președintele Uniunii societăților de științe medicale, și gcneral-lo- cotenent Marin Dragnea. prim- vicepreședinte al C.N.E.F.S.

VOLEI : Steaua a învins 
pe S.K.A. RostovSala sporturilor Floreasca din Capitală a găzduit aseară meciul amical de volei dintre echipele masculine ale cluburilor Steaua București și S.K.A. Rostov pe Don. Partida s-a terminat cu scorul de 3—2 (8—15,13—15, 15—6, 15—12, 15—5) în favoarea voleibaliștilor români. Jocul revanșă va avea loc duminică, 15 decembrie, în sala Giulești, cu începere de la ora 10,30.

HANDBAL: „Cupa Sileziel”Au luat sfirșit întrecerile preliminare ale „Cupei Sileziei", turneu internațional feminin de handbal organizat de federația poloneză de specialitate. în finala competiției se vor intîlni reprezentativele Poloniei și Ungariei; iar în partida pentru locurile 3—4, selecționata României va

primi replica formației R. D. Germane.Rezultate înregistrate în ultima zl a preliminariilor : Ungaria — Cehoslovacia 11—10 (5—6) ; Polonia — România 14—11 (7—6) ; R. F. Germania — Danemarca 10—7 (4—4) ; R. D. Germană — Selecționata Sileziei 13—10 (8—3).
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 13 DECEMBRIE 1974EXTRAGEREA I : 7 23 12 25 15 70 33 76 71EXTRAGEREA a Il-a ; 45 77 5 32 50 13 57 24 82
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VIZITA IK U.R.S.S. A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI Conferința

Primirea de către președintele 
Prezidiului Sovietului SupremMOSCOVA 13 (Agerpres). — Vineri. tovarășul George Macovescu, membru al C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a fost primit la Kremlin de N. V. Podgor- nii, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. La întrevedere a participat, de a- semenea. Andrei Gromiko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, ministrul român a transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj de salut călduros și cele mai bune urări tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. precum și un salut cordial și calde urări de sănătate președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. tovarășul N. V. Podgornîi, însoțite de urări de noi succese și prosperitate pentru comuniștii și întregul popor

Cu privire la vizita in
al RepubliciiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a efectuat, in perioada 9—13 decembrie 1974, la invitația guvernului sovietic, o vizită oficială de prietenie in Uniunea Sovietică.In cursul prezenței sale în U.R.S.S., George Macovescu a fost primit de N. V. Podgornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și A. N. Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. între tovarășii N. V. Podgornîi, A. N. Kosîghin și George Macovescu au avut loc convorbiri care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a vizitat, în afară de Moscova, orașul Tbilisi, a făcut cunoștință cu diferite aspecte ale activității poporului sovietic, cu succesele obținute in construcția comunistă. Pretutindeni, oaspetelui român i-a fost rezervată 

o primire călduroasă, cordială.între George Macovescu. membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și A. A. Gromiko. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe alU. R.S.S., a avut loc un schimb de păreri privind dezvoltarea continuă a relațiilor româno-sovietice, precum și in legătură cu probleme internaționale actuale de interes reciproc.La convorbiri au mai participat : din partea română — Gheorghe Badrus, ambasadorul Republicii Socialiste România in U.R.S.S. : Ion Ciu- bntaru. director in M.A.E. al Republicii Socialiste România : Aurel Stanislav. consilier în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România ; din partea sovietică — N. N. Rodionov, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S. :V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. In Republica Socialistă România ; N. N. Sikaciov și V. N. Sofinski, directori în M.A.E. al U.R.S.S.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie. înțelegere și stimă reciprocă, proprie relațiilor româno-sovietice.George Macovescu a relatat despre hotăririle Congresului al XI-lea al P.C.R., despre direcțiile stabilite de Congres in activitatea de politică externă a Republicii Socialiste România. La rindul ei. partea sovietică a informat despre acțiunile privind măsurile de traducere în viată a ho- iăririlor Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S., despre activitatea Uniunii Sovietice pe arena internațională.In cursul convorbirilor s-a relevat eu satisfacție că relațiile dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică se dezvoltă cu succes, în conformitate cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mutuală din 7 iulie 1970.Părțile au subliniat hotărîrea lor de a contribui din toate puterile la întărirea in continuare a prieteniei și legăturilor multilaterale dintre țările socialiste, pe baza principiilor mar- xism-leninismului și internaționalismului socialist, la întărirea unității și coeziunii lor, la adîncirea colaborării țărilor participante la Tra-
ORIENTUL
APROPIAT

Noi incidente armateDAMASC 13 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt palestinean a a- firmat că în noaptea de 12 decembrie unități palestinene au bombardat cu rachete grele două obiective din nordul Israelului. Purtătorul de cuvînt, citat de agenția „WAFA". a precizat că au fost bombardate orașul Safad și așezarea Meyroun din apropiere, situate la jumătatea drumului dintre Tiberias și granița de nord.TEL AVIV 13 (Agerpres). — Postul de radio israelian a anunțat că mai multe rachete lansate de pe teritoriul Libanului au căzut în zona Safad, din apropierea frontierei, dai- nu au provocat nici un fel de pierderi. Postul de radio a menționat că unitățile israeliene au ripostat, deschizind focul cu baraje de artilerie împotriva „pozițiilor suspectate a fi palestinene'1.BEIRUT 13 (Agerpres). — ..Artileria țsraeliană a început joi seara, ora 22,30 GMT, să bombardeze orașul Na- ba'tieh, aflat la peste 30 de kilometri nord de frontiera libanezo-isiae- liană — a anunțat un purtător de cu- vint militar libanez. El a arătat că mai multe obuze au căzut asupra cartierului „Hay Saraya Al Bayad". 

sovietic. în noul an 1975. anul final al cincinalului.Mulțumind, tovarășul N. V. Podgornîi a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de salutări cordiale și cele mai bune urări din partea tovarășului L. I. Brejnev și din partea sa, calde salutări si urări de sănătate, iar poporului român — noi succese în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.în timpul întrevederii a fost exprimată dorința reciprocă de dezvoltare continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală ro- mâno-sovietică în domeniile politic, economic, tehnico-științific. cultural și în alte sfere de activitate, spre binele popoarelor român și sovietic, al cauzei socialismului și păcii. De asemenea, au fost examinate probleme actuale ale vieții internaționale.La intrevedere au fost de față Gheorghe Badrus, ambasadorul României in Uniunea Sovietică, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice în România.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Uniunea Sovietică a ministrului afacerilor externe
Socialiste România, George Macovescutatul de la Varșovia și Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, în vederea realizării „Programului complex", în interesul cauzei socialismului, securității și păcii în lume.în conformitate cu hotăririle Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român și ale Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S., Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică vor acorda o atenție deosebită extinderii și adîncirii relațiilor frățești și colaborării multilaterale in domeniile politic, economic, tehnico- Stiintific. cultural și in alte domenii, căutînd noi posibilități pentru dezvoltarea acestora, ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și sovietic, cauzei socialismului și păcii.In cadrul schimbului de vederi privind situația internațională, părțile au apreciat pozitiv procesul de îmbunătățire a climatului politic, mutațiile obținute în direcția destinderii și colaborării, evidențiind rolul important al activității desfășurate de țările socialiste frățești, de către toate forțele iubitoare de pace in lupta pentru pace și securitate, împotriva tuturor formelor de agresiune imperialistă și dictat, împotriva lezării dreptului popoarelor, pentru reorganizarea relațiilor internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice — ale egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la folosirea forței și la amenințarea cu forța.Părțile au subliniat marea însemnătate practică pe care o au intil- nirile • frecvente la nivelul cel • mai înalt, pentru asigurarea...,.dezvoltârii favorabile a relațiilor internaționale, în interesul păcii generale. A fost confirmată dorința reciprocă de a depune și in continuare eforturile necesare pentru ca procesele pozitive care au loc pe arena internațională să fie consolidate și să dobin- dească un caracter ireversibil.O atenție deosebită s-a acordat situației de pe continentul european. Părțile au exprimat convingerea că, în momentul de față, este necesar să se depună toate eforturile pentru încheierea cu succes, în timpul cel mai apropiat și la cel mai înalt nivel, a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Părțile au confirmat hotărîrea lor de a contribui. împreună cu celelalte state socialiste, la transformarea Europei într-o zonă a colaborării cu adevărat egale în. drepturi între toate statele, pentru însănătoșirea in continuare a situației ' internaționale și lichidarea focarelor și pericolelor de război.S-a căzut de acord că este necesar să se adopte in continuare măsuri pentru stabilirea unor relații de bună vecinătate, dezvoltarea înțelegerii reciproce și colaborării în Peninsula Balcanică, pentru consolidarea păcii și securității in această regiune.Părțile și-au exprimat îngrijorarea față de situația complicată și periculoasă din Orientul Apropiat și au subliniat din nou necesitatea stabilirii unei păci juste și durabile in această regiune, pe baza retragerii trupelor israeliene din toate te

agențiile d| j>reg$ transmit ;
Un program de colabora

re în domeniile culturii și 
Științei Pe and 1975—1976. încheiat în conformitate cu acordul guvernamental privind colaborarea culturală și științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, din 29 iunie 1973, a fost semnat la Bonn, de ambasadorul român la Bonn. Ion Morega, și de dr. Hans Arnold, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe al R.F.G-

întrevedere chino-ameri- 
cana Ciu En"lai’ premierul Con~ siliului de Stat al R. P. Chineze, a avut, la Pekin, o întrevedere cu senatorul Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senatul S.U.A. La intrevedere au fost prezenți Ciao Kuan-hua. ministrul chinez al afacerilor externe, și alte oficialități chineze, informează agenția China Nouă.

Fostul premier grec, Pa nayotis Canellopoulos. a adresat primului ministru, Constantin Caraman- lis. o scrisoare in care ii informează că a hotărit să refuze oferta a- cestuia de a-și asuma funcția de președinte interimar ai țării. „Am adoptat această decizie — deși mă bucur de sprijinul partidelor reprezentate in parlament — după ce am

Dineu la Ambasada
română 

din MoscovaVineri după-amiază, ministrul afacerilor externe al României a oferit, în saloanele Ambasadei române din Moscova, un dineu in onoarea ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromiko.Au participat membri ai guvernului sovietic, alte persoane oficiale.Au fost, de asemenea, prezenfi Gheorghe Badrus. ambasadorul României la Moscova, și V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. Ia București.Tn timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. cei doi miniștri de externe au rostit scurte toasturi.
★Vineri seara, tovarășul George Macovescu a plecat spre patrie. La aeroportul Șeremetievo a fost condus de Andrei Gromiko, de alte persoane oficiale.în aceeași seară. George Macovescu a sosit la București.

ritoriile arabe ocupate în 1967, asigurării independenței și suveranității fiecărui stat din această zonă, a dreptului poporului arab palestinean de a-și hotări de sine stătător soarta, corespunzător intereselor naționale, inclusiv de a-și constitui un stat independent. Ele se pronunță pentru reluarea cît mai grabnică și efectivă a lucrărilor Conferinței de pace de la Geneva pentru Orientul Apropiat, cu participarea reprezentanților Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în condiții de deplină egalitate cu ceilalți participanți.Republica Socialistă România și U.R.S.S. se pronunță cu hotărîre în sprijinul independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Cipru, pentru retragerea trupelor străine de pe teritoriul acesteia și pentru a se acorda ciprioților posibilitatea de a-și rezolva problemele lor interne pe cale pașnică.Părțile au reafirmat că vor acorda și in continuare sprijinul lor deplin luptei poporului vietnamez pentru respectarea strictă a acordurilor de la Paris, se pronunță pentru instaurarea unei păci trainice in întreaga Indochină și respectarea dreptului tuturor popoarelor din a- ceastă zonă de a dispune de propria lor soartă.Ele au confirmat solidaritatea lor cu eforturile Republicii Populare Democrate Coreene îndreptate spre unificarea pașnică a Coreei.A fost exprimată convingerea ambelor părți asupra necesității de a se adopta măsuri eficiente in vederea încetării cursei Înarmărilor, a înfăptuirii dezarmării generale , și totale, a cărei componentă cea mai importantă este dezarmarea nucleară, sub un control internațional corespunzător, a reducerii cheltuielilor militare. în legătură cu aceasta, părțile s-au pronunțat pentru convocarea Conferinței mondiale de dezarmare.Părțile au declarat că Republica Socialistă România și U.R.S.S. confirmă hotărirea lor de a acorda și în continuare întregul sprijin tuturor popoarelor care se mai află sub asuprirea colonialismului, imperialismului și rasismului, in lupta lor dreaptă pentru libertate și independență națională, progres economic și social.Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică declară din nou că ele acordă o mare însemnătate creșterii rolului și eficienței activității O.N.U. în vederea asigurării păcii și securității internaționale.Părțile și-au exprimat satisfacția în legătură cu schimbul de păreri ce l-au făcut și, călăuzindu-se de dorința de a adinei colaborarea reciprocă, au hotărit să continue în- tilnirile și să lărgească consultările între ministerele afacerilor externe ale celor două țări la diverse niveluri.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat ministrului a- facerilor externe al U.R.S.S.. Andrei Andreevici Gromiko, invitația de a întreprinde o vizită oficială de prietenie in Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu satisfacție. Data vizitei va fi convenită ulterior.

examinat cu atenție proiectul de Constituție pe care guvernul il va supune aprobării forului legislativ", a declarat Canellopoulos.
Măsuri pentru înviora

rea conjuncturii economi- 
gg La încheierea reuniunii de două zile a cabinetului vest-german. la Bonn a fost anunțat un program guvernamental care prevede acordarea unor fonduri bugetare în valoare de 1,73 miliarde mărci pentru stimularea producției industriale și crearea de noi locuri de muncă.

Modificări în învățămîn- 
tul zairez. Incep*nd din Iuna ia- nuarie, anul viitor, cursurile de pregătire religioasă din toate școlile primare și secundare din Zair vor înceta și vor fi înlocuite de cursuri de formare politică, civism și morală tradițională zaireză — s-a anunțat oficial la Kinshasa.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat speranța că încheierea acordului de încetare a focului de către reprezentanții organizațiilor poporului Zimbabwe și autoritățile de la Salisbury ..va duce la o soluție rapidă și satisfăcătoare a problemei rhodesiene".

general - europeană

înțelegere asupra 
programului de lucru
pentru perioada finalăGENEVA 13 (Agerpres). — Joi. Comitetul de coordonare, întrunit la nivelul șefilor de delegații ale celor 35 de state participante la Conferința general-europeană, a convenit asupra unui program de lucru pe perioada 16 decembrie 1974—7 februarie 1975, cu o pauză între 23 decembrie și 17 ianuarie.Se prevăd pentru toate organele de lucru 104 ședințe, in vederea finalizării documentelor conferinței, asupra conținutului cărora s-a realizat un acord general în ceea ce privește prevederile de bază ale edificării securității și dezvoltarea cooperării pe diverse planuri ale relațiilor dintre state în Europa.Cu acest prilej, participanții au evidențiat cu satisfacție progresele înregistrate in ultima perioadă a lucrărilor, progrese care constituie premise certe pentru încheierea cît mai grabnică a celei de-a doua faze a conferinței și ținerea fără întîrziere a reuniunii la nivel înalt, pentru a- doptarea acestor documente.în intervenția sa. șeful delegației române, ambasadorul Valentin Li- patti, a relevat că in elaborarea documentelor finale trebuie să se țină seama de interesele fundamentale ale tuturor statelor participante și să fie respectate in mod strict regulile și normele democratice care guvernează lucrările conferinței. Delegația română este hotărîtă să continue să-și aducă o contribuție activă la progresul lucrărilor, astfel incit problemele rămase in suspensie să-și găsească o rezolvare general acceptabilă.

Convocarea 
Congresului P.C.I.ROMA 13 — Corespondentul Agerpres transmite : Plenara comună a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian a hotărit convocarea celui de-al XIV-lea Congres al P.C.I., în perioada 18—23 martie 1975, la Roma.Plenara a aprobat raportul prezentat de secretarul general al partidului, Enrico Berlinguer. și a indicat ca documentul, ca și discuțiile desfășurate pe marginea sa in cadrul plenarei, să constituie baza dezbaterilor care vor avea loc in toate organizațiile partidului in vederea pregătirii congresului.
Reglementare în legătură cu creditul 
în comerțul dintreBERLIN 13. Corespondentul nostru transmite : împuternicitul Ministerului Comerțului Exterior al R.D. Germane, Heinz Behrendt, și împuternicitul Ministerului Economiei al R.F. Germania. Willi Kleindienst, au semnat convenția parafată la 6 decembrie privind o reglementare pe termen lung a creditului fără dobîn- dă (S.W.I.N.G.) in comerțul dintre cele două state germane.Convenția intră în vigoare de la 1 ianuarie 1976. începind de la această dată, creditul, care era pină acum de 640 milioane unități de decont, va fi de 850 milioane, pentru o perioadă de cinci ani. Pină la jumătatea anului 1980, se vor duce tratative — pornindu-se de la nivelul atins în

Plenara C.C. 

al P.C. din AustriaVIENA 13 (Agerpres). — La Viena a avut loc Plenara C.C. al Partidului Comunist din Austria, care a dezbătut o serie de probleme ale situației interne din țară. în vederea alegerilor pentru Consiliul Național — Camera inferioară a Parlamentului austriac — ce vor avea loc în

întrevederile la nivel 
înalt franco-americane,eare se vor desfășura in Martinica, vor fi inaugurate oficial prin dineul o- ferit. simbătă seara, de președintele Franței. Valâry Giscard d’Estaing, in onoarea președintelui Statelor Unite, Gerald Ford. Programul de duminică al convorbirilor prevede două întrevederi intre cei doi șefi de stat, una dimineața și cealaltă în cursul după-amiezii. O ultimă întrevedere se va desfășura luni dimineața.

Tulburări în Birmania.Joi seara, elemente antiguvernamentale au comis din nou un atac asupra unei stații de cale ferată, relatează agenția T.A.S.S. Străzile Rangoonu- lui sînt patrulate intens de unități ale armatei și poliției. Printr-o hotărîre a Consiliului de Stat al Birma- niei. întreaga putere în districtul capitalei a fost transferată Statului Major general. Au fost interzise, timp de o lună, mitingurile și demonstrațiile.
Reuniunea de la Puerto 

OrdCSZ. l°calitatea venezueleană Puerto Ordaz au început, vineri, lucrările reuniunii la nivel înalt pentru America Centrală, în cadrul căreia se va dezbate, in special, problema extinderii relațiilor economice dintre Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador și Venezuela.

Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat 

Rezoluția inițiată de România 
privind creșterea rolului O.N.U.

în viața internațională

DE

NAȚIUNILE UNITE 13. — Corespondentul nostru transmite : Plenara Adunării Generale a adoptat în unanimitate proiectul de rezoluție elaborat de România — căruia i s-au alăturat apoi 52 de state în calitate de coautoare — și înscris la punctul „Creșterea rolului O.N.U, în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, in dezvoltarea cooperării între toate națiunile, in promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state".Rezoluția subliniază necesitatea participării active a tuturor statelor membre la eforturile de întărire a rolului Națiunilor Unite in relațiile internaționale contemporane, precum și a îmbunătățirii funcționării și e- ficacității principalelor sale organe în exercitarea responsabilităților lor de- curgînd din Cartă. De asemenea, rezoluția evidențiază sarcina Adunării Generale de a analiza periodic problemele legate de rolul și eficacitatea Națiunilor Unite, in scopul evaluării progreselor înregistrate și al adoptării de măsuri corespunzătoare vizind
Carta drepturilor și obligațiilor

economicePlenara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat Carta drepturilor și obligațiilor economice ale statelor, document prezentat de „grupul celor 77".Carta subliniază, încă din primul capitol, câ relațiile economice și politice dintre state trebuie bazate pe principiile suveranității, integrității teritoriale și independenței, egalității suverane, neagresiunii. neintervenției, avantajului reciproc și coexistenței pașnice, îndeplinirii cu bună credință a obligațiilor internaționale, Numai prin respectarea strictă a acestor principii de către toate statele se va putea realiza o- biectivul final al Cartei — crearea unei noi ordini economice mondiale, guvernată de echitate și justiție.Carta evidențiază dreptul suveran și inalienabil al fiecărui stat de a-și alege sistemul politic, economic, social și cultural in conformitate cu aspirațiile poporului său, fără nici un amestec sau presiuni din afară. De asemenea, este subliniat dreptul imprescriptibil al fiecărui stat de a-și exercita pe deplin și in mod liber suveranitatea permanentă a- supra bogățiilor și resurselor sale naturale și de a dispune de ele potrivit intereselor economice proprii, inclusiv de a le naționaliza și expropria, în cazul în care au fost înstrăinate.Articolul 13 al cartei inserează propunerile românești privind dreptul fiecărui stat de a beneficia de
R.D.G. și R.F.G.comerțul bilateral — referitoare la stabilirea proporțiilor swingului pentru perioada 31 decembrie 1981—31 decembrie 1985.Acest credit a fost constituit în virtutea acordului din 1956. care stă la baza actualului comerț dintre cele două state germane. EI are valabilitate pentru o perioadă de cîte cinci ani și acordă fiecărei părți posibilitatea de a cumpăra mărfuri pe credit de la partenerul comercial. După 1968, el a luat forma unui credit fără dobindă.

Agendă etonomică internațională
CREȘTEREA INFLAȚIEI IN ȚĂRILE OCCIDENTALEOrganizația pentru cooperare e- conomică și dezvoltare a dat publicității un raport asupra evoluției inflației din economia țărilor membre în perioada octombrie 1973 — octombrie 1974.Potrivit raportului, in perioada respectivă ritmul inflației a fost, în medie, de 14,5 la sută. Cea mai mare rată a inflației a fost înregistrată în Japonia — 26,2 la sută, urmată indeaproape de Portugalia

kITALIA. — Rezervele oficiale ale Băncii Italiei s-au redus cu 440 miliarde de lire in octombrie, față de luna septembrie. Rezervele in devize convertibile au scăzut de la 2 612 miliarde lire în septembrie, Ia 2 158 in octombrie. La sfîrșitul lui decembrie se așteaptă ea rezervele oficiale ale Băncii Italiei să se cifreze la 4 088,7 miliarde lire, față de 4 528,9 miliarde in septembrie.BRAZILIA. — Datoria externă a Braziliei poate atinge, la sfîrșitul a- nillui 1974, cifra de 21 miliarde dolari — a declarat ministrul brazilian al finanțelor, Mario Ilcnrique Simonsen, intr-o conferință de presă organizată la Brasilia.FRANȚA. — Numărul șomerilor in Franța a atins, la sfîrșitul lunii noiembrie, cifra de 689 200 — a a- nunțat ministrul francez al muncii, Michel Dural'oiir. Această cifră re

FRANȚA. Demonstrație a oamenilor muncii pentru apărarea 
locurilor de muncă

creșterea rolului și prestigiului O.N.U. în viața internațională.Documentul hotărăște ca următoarea sesiune a Adunării Generale să analizeze sugestiile și propunerile a- vansate de state în scopul ridicării pe un plan superior a activității O.N.U. și conținute în raportul secretarului general, atrăgind atenția principalelor organe ale O.N.U. asupra paragrafelor din raport care conțin propuneri și sugestii ce vizează îmbunătățirea eficienței lor.Rezoluția cheamă toate statele membre ale organizației să analizeze în continuare căi și mijloace de natură să ducă la amplificarea rezultatelor pozitive ale O.N.U., la creșterea eficienței sale în soluționarea problemelor cu care este confruntată și să înainteze secretarului general, pină la 30 iunie 1975, sugestiile și propunerile lor în ce privește realizarea a- cestor obiective. De asemenea, prin rezoluție s-a hotărit includerea pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a Adunării Generale a problemei creșterii rolului O.N.U. în viața internațională.

ale statelorcuceririle științei și tehnologiei moderne, pentru accelerarea dezvoltării economice și sociale, înlesnirea accesului țărilor in curs de dezvoltare la aceste cuceriri prin organizarea u- nui continuu transfer de tehnologie din statele industrializate.Un deosebit accent se pune în acest document — apreciat a fi unul dintre cele mai importante din istoria Națiunilor Unite — pe datoria statelor de a promova înfăptuirea dezarmării generale și totale sub un strict control internațional și utilizarea resurselor eliberate astfel pentru dezvoltarea economică și socială a popoarelor. alocîndu-se o parte substanțială din aceste resurse suplimentării mijloacelor de dezvoltare ale țărilor neindustrializate.De asemenea, carta evidențiază o- bligația statelor de a lua măsuri pentru eradicarea colonialismului și a neocolonialismului. apartheidului, a discriminării rasiale, a tuturor formelor de agresiune, ocupație și dominație străină și a consecințelor lor economice, precum și de a beneficia de compensații adecvate pentru exploatarea. secătuirea sau provocarea de daune resurselor lor naturale.
★NAȚIUNILE UNITE 13 — Comitetul pentru problemele teritoriilor neautonome și-a încheiat dezbaterile asupra tuturor punctelor ce i-au fost repartizate de Adunarea Generală a. O.N.U. între proiectele, de rezoluție adoptate se află și unul supus1 de un grup de state, între icare și România, la punctul vjzind teritoriile aflate sub administrația portugheză. Documentul salută declarațiile guvernului Portugaliei prin care acesta acceptă să-și îndeplinească obligațiile ce-i revin potrivit Cartei. cerînd continuarea actualei sale politici de transpunere în viață a declarației asupra acordării independenței țărilor și popoarelor coloniale. De asemenea, statele membre ale O.N.U., se arată în rezoluție, salută măsurile luate de guvernul democrat din Lisabona pentru respectarea ho- tăririlor O.N.U. in problemele decolonizării.Comitetul a adoptat apoi un proiect de rezoluție cu privire la „Cooperarea dintre Națiunile Unite și Organizația Unității Africane".

— cu 25,7 la sută, Turcia — 25,5 la sută, Italia — 24,8 la sută, Grecia— .20,8 la sută, Finlanda — 18,4 la sută. Marea Britanie — 17,1 la sută, Belgia — 15,7 la sută etc. Rata cea mai mică a inflației — 7 la sută — s-a înregistrat in R.F. Germania.Experții apreciază că, în 1974, rata inflației in țările occidentale industrializate va fi, in medie, de 14 la sută, in comparație cu 7.7 la sută în 1973.
prezintă o creștere cu încă 230 000 a numărului șomerilor in comparație cu aceeași lună din 1973.STATELE UNITE. — Prețurile cu ridicata au crescut in Statele Unite, în medie, cu 23,5 la sută — această scumpire in interval de numai un an reprezentind un record înregistrat pe piața americană in ultimul sfert de secol. Deosebit dc mult au fost sporite preturile cu ridicata ale produselor agricole, ceea ce urmează să se reflecte in viitorul apropiat într-o continuă creștere a costului diferitelor mărfuri alimentare.SPANIA. — Societatea „British Leyland" a informat guvernul spaniol că se va retrage din industria dc automobile a Spaniei, intrucit „nu poate continua să finanțeze pierderi de exploatare, care s-au cilrat, anul trecut, la peste 600 mi- lioane pesetas" (aproximativ 11 milioane dolari).

recente oferă o imagine clară a modului in care se repercutează asupra vieții maselor largi evoluțiile din ultimul an. din Chile : din ele rezultă că 30 la sută dintre chilieni trăiesc astăzi intr-o „mizerie extremă". Un singur exemplu concret, dar mai mult decit edificator : a- cum, la începutul sezonului estival în emisfera australă, odinioară foarte popularul ștrand Tupahue din capitala chiliana este aproape pustiu — biletul de intrare pentru o familie cos- tind nu mai puțin de... a cincea parte din salariul pe o lună al unui muncitor.
• DETECTIVI ECOLO

GICI. De citeva luni, apeledin zona coastei franceze se bucură de o supraveghere foarte severă, menită să le apere de poluarea cu petrol. Avioane dotate cu aparatură specială, aflate in legătură permanentă, prin radio, cu autoritățile portuare, detectează, cu ajutorul razelor infraroșii, urmele de ulei. Rezultatul este transmis Centrului național de cercetări oceanolo- gice din Brest, de unde un vas dotat cu un laborator chimic special este îndreptat, prin radio, spre locul delictului. Ambarcațiunea care a contravenit legilor de protecție a mediului este, astfel, „prinsă asupra fap-<( tului", trebuind să răspundă pentru aceasta în fața legii.
• OMAGIU „MÎINI- 

LOR". Sub acest titlu, cunoscutul poet mexican Octavio Paz a publicat o carte consacrată artizanatului contemporan de pe toate meridianele, rod al mii- nilor omului care imprimă viață și frumusețe materiei inerte. Sub ochii cititorului defilează un adevărat muzeu viu. prin care se poate plimba nestingherit pe toate itinerarele posibile ale mapamondului — pentru a constata marile disponibilități aie sensibilității artiștice a creatorului anonim.
• FLORI FOSILIZATE, datind din eocen (acum 50 milioane de ani) au fost descoperite în sud-vestul Americii de Nord. Inflorescențele, in formă de mițișori, sint atribuite unei plante dispărute, făcind parte din familia nucului. Datorită folosirii unor tehnici speciale, s-au putut deosebi florile pole- nizate de insecte de cele pole- nizate de vint. Grăunțele de polen erau în perfectă stare de edti'sSrvnfe. Această descoperire prezintă o însemnătate excepțională pentru cunoașterea evoluției lumii vegetale.
• IMPLANT DENTAR 

DIN CERAMICĂ. DuPă mai multi ani de cercetări, chirurgul stomatolog prof. dr. Horst Kirschner din Giessen (R.F.G.) a realizat o nouă metodă de înlocuire a dinților cu ajutorul unor rădăcini artificiale, din ceramică poroasă. In intervalul de șase pină la opt săptămini de la implantare, a- ceastă rădăcină se „prinde" in maxilar ca o bucată de os propriu. După multiple experimentări pe animale, metoda a fost aplicată și la oameni — in toate cazurile implantul reușind perfect.
• FĂINĂ DE BUM

BAC. Din semințele de bumbac se poate obține o făină cu un conținut foarte ridicat de pină la 65 Ia .sută in substanțe albuminoide — scrie revista sovietică „Himia i Jizn" (Chimia și viața). Ea poate fi amestecată; în proporție de 20 la sulă, cu făina de griu. ducind astfel la ridicarea calităților nutritive ale' acesteia. Calculele arată că in întreaga lume se pot obține, în prezent, din semințe de bumbac circa două miliăane tone de făină.
• BUSINESS Șl „ARTA 

VIDEO". La Muzeul de artă modernă din Paris a avut loc prinia expoziție din Franța de „artă video" — prezentată ca „un nou mijloc de . a exprima realitatea". „Artistul" înregistrează pe o bandă de magneto- scop sunete și imagini care, după ce sint. deformate și amalgamate cu ajutorul unui „sinte- tizor". pot fi proiectate pe ecranul televizoarelor. Astfel, prin subterfugii electronice, scene din viața curentă sint „abstractizate" și prezentate publicului telespectator cu pretenția că „vor crea noi tipuri de relații între artist și privitor". Numai că, după cite rezultă din răspunsurile la o dezbatere inițiată de organizatorii expoziției, reacțiile publicului au fost, în cel mai bun caz, de totală nedumerire.. Tapajul care se face, totuși, în jurul noului „curent" se pare că nu este un act gratuit, ci se află în strinsă legătură cu interesele unor firme electronice din S.U.A. și Japonia, dornice de a-și desface apara- tajul de înregistrare — la prețuri. de altfel, foarte piperate.
• ACCIDENT BIZAR 

DE AUTOMOBIL. Ieșind de pe partea carosabilă, un automobil a zburat aproape 300 de metri și s-a prăbușit pe vagonul unui tren care circula pe calea ferată ce trecea pe sub autostradă. Șoferul și-a pierdut viața. iar incendiul declanșat la bordul automobilului s-a extins și la unul dintre vagoanele trenului, provocind panică în rindul pasagerilor.
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