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PLENARA
omitetului Central

al Partidului Comunist Român
în ziua de 18 decembrie 1974 a avut 

loc ședința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, prezidată 
Je tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

meral al partidului.
Plenara C.C. al P.C.R. a luat în discuție 

următoarele probleme înscrise pe ordinea 
de zi :

1. Unele modificări și completări la 
Programul Partidului Comunist Român ;

2. Completarea și modificarea unor 
prevederi ale Statutului partidului ;

3. Codul principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste ;

4. Proiectul de hotărîre cu privire la 
participarea membrilor Comitetului Cen
tral la activitatea de partid ;

5. Proiectul de hotărîre privind organi
zarea și funcționarea comisiilor pe pro
bleme ale C.C. al P.C.R. și ale organelor 
locale de partid ;

6. Propuneri cu privire la modificarea 
unor articole din Constituția Republicii 
Socialiste România și cu privire la adop
tarea unei noi legi electorale.

însușindu-și în unanimitate propunerile 
de modificări și completări prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, Plenara C.C. al P.C.R., 
pornind de la mandatul încredințat de 
Congresul al X!-Iea, a definitivat Progra
mul Partidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comu
nism.

Programul Partidului Comunist Român 
va fi editat în forma sa definitivă.

Plenara și-a exprimat convingerea că 
Programul P.C.R., care deschide în fața 
națiunii perspectiva luminoasă a făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și a înaintării spre comunism, va exercita 
o influență puternică în creșterea comba
tivității revoluționare a partidului, a rolu
lui său conducător, în sporirea forței și 
unității sale, va avea o importanță deose
bită în ridicarea nivelului politic și ideo
logic al întregului popor, înarmîndu-l cu 
concepția înaintată despre lume și viață, 
va stimula și mai mult energiile creatoare 
ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, 
întărind hotărîrea întregii națiuni de a în
făptui neabătut linia politică generală a 
partidului și statului nostru.

Pe baza împuternicirii Congresului al 
Xl-lea, Plenara C.C. al P.C.R. a definitivat 
modificările la Statutul P.C.R., care vor fi 
date publicității.

în conformitate cu sarcina încredințată 
de Congresul al Xl-Iea, Plenara C.C. al 
P.C.R. a adoptat propunerile de definiti
vare a Codului, principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. Plenara apreciază că 
aplicarea Codului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste va determina un puter

nic avînt al activității politico-educative, 
de ridicare a conștiinței socialiste, va con
tribui la accelerarea procesului de forma
re a omului nou, constructor al socialis
mului și comunismului, cu o morală supe
rioară, o atitudine avansată față de 
muncă, față de interesele generale ale 
societății.

Plenara a adoptat, totodată, în unani
mitate, hotărîrea cu privire la participarea 
membrilor Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român la activitatea de 
partid. Plenara consideră că aplicarea 
acestei hotărîri va duce la perfecționarea 
în continuare a activității politice și orga
nizatorice a organelor centrale ale parti
dului, va asigura participarea efectivă a 
tuturor membrilor C.C. al P.C.R. la înfăp
tuirea politicii interne și externe a parti
dului, a Programului partidului si Directi
velor Congresului al Xl-lea. Hotărîrea va 
fi dată publicității.

Plenara a adoptat, de asemenea, în 
unanimitate, hotărîrea privind organiza
rea și funcționarea comisiilor pe proble
me ale Comitetului Central al P.C.R. și ale 
organelor locale de partid. Hotărîrea are 
în vedere asigurarea cadrului organizat 
c!e participare efectivă a membrilor C.C. 
al P.C.R., ai comitetelor județene, munici
pale, orășenești și comunale la activita
tea organelor de partid din care fac par
te, creșterea contribuției lor la îndeplini
rea hotărîriîor partidului, a legilor statului.

în vederea îmbunătățirii cadrului legis
lativ privind organizarea și funcționarea 
organelor supreme ale puterii de stat, a 
Consiliului de Miniștri, precum și a consi
liilor populare, Plenara C.C. al P.C.R. și-a 
însușit propunerile prezentate cu privire 
la modificarea unor articole din Consti
tuția Republicii Socialiste România.

De asemenea, Plenara C.C. al P.C.R. 
și-a însușit proiectul Legii electorale a Re
publicii Socialiste România, care urmează 
să fie dezbătut și adoptat de Marea Adu
nare Națională.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Referindu-se la hotărîrile adoptate, se
cretarul general al partidului a subliniat 
că în acest fel Comitetul Central a înde
plinit sarcinile trasate de Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. cu privire la definitivarea 
Programului și a altor documente progra
matice adoptate de înaltul for al comu
niștilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că, în spiritul docu
mentelor adoptate, membrii Comitetului 
Central, întregul nostru partid, toți oame
nii muncii se vor angaja mai ferm în acti
vitatea de traducere în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al Xl-lea, la în
făptuirea sarcinilor ce revin organizațiilor 
de partid în fiecare domeniu, în fiecare 
ramură de activitate. în acest context, 
secretarul general al partidului a subliniat 
însemnătatea asigurării cadrului organi
zatoric necesar participării la activitatea

de partid a fiecărui membru ales în dife
rite organe de partid, creșterii răspunderii 
și inițiativei fiecăruia în înfăptuirea poli
ticii partidului. Comisiile pe probleme — 
a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
sînt chemate să funcționeze permanent, 
să asigure o conducere mai bună a sec
toarelor respective de activitate. Crearea 
acestor comisii nu înseamnă însă în nici 
un fel împărțirea răspunderilor și înființa
rea unor organisme paralele. Aceste co
misii nu sînt organe de decizie, nu pot 
adopta hotărîri, lucrările lor fiind supuse 
spre aprobare organelor de partid alese 
în mod statutar, care asigură conducerea 
întregii activități și sînt răspunzătoare de 
desfășurarea ei. Comisiile trebuie să con
stituie un factor important în îmbunătăți
rea activității în diferite sectoare, să dez
bată în mod regulat problemele principale 
din domeniile lor, să pregătească analize 
și propuneri pentru organele alese ale 
partidului, să organizeze controlul înfăp
tuirii hotărîriîor de partid și legilor statu
lui. Prin aceasta, comisiile pe probleme 
vor fi de un real ajutor organelor de 
partid alese în îndrumarea, conducerea și 
controlul diferitelor sectoqre de activitate.

‘ îh Continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a abordat unele probleme, în 
lumina sarcinilor ce revin organelor și or
ganizațiilor de partid, în legătură cu pre
gătirea și desfășurarea alegerilor de de- 
putați în Marea Adunare Națională și 
consiliile populare. întreaga campanie 
electorală — a subliniat secretarul gene
ral al partidului — trebuie să se bazeze 
pe hotărîrile Congresului, pe planul de 
dezvoltare economico-sociaîă, pe activi
tatea de îmbunătățire a muncii în toate 
sectoarele, pe soluționarea mai bună a 
problemelor social-edilitare și a celor care 
privesc nivelul de viață al maselor largi 
populare, al întregului nostru popor în 
concordanță cu prevederile hotărîriîor de 
partid, cu legile țării.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că Plenara Comite
tului Central este ultima din acest an, a 
adresat tuturor membrilor C.C. al P.C.R. 
tradiționalul „La mulți ani I" și le-a urat 
noi succese în muncă.

Cu prilejul noului an — 1975 — Plenara 
Comitetului Central al P.C.R., secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresează organizațiilor de 
partid, comitetelor județene, municipale, 
orășenești și comunale, tuturor comuniști
lor, întregului popor calde felicitări pen
tru marile realizări dobîndite în 1974, 
împreună cu cele mai bune urări de noi și 
importante succese în înfăptuirea Progra
mului partidului, a Directivelor Congresu
lui al Xl-lea, a liniei politice generale de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, de prosperitate și fericire na
țiunii noastre socialiste.
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Completarea și modificarea unor prevederi din 
STATUTUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

HOTĂRÎREA C.C. AL P.C.R.
cu privire la participarea membrilor 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
la activitatea de partid

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

La 18 decembrie a avut loc Ple
nara Consiliului Național al Fron
tului Unității Șocialiste.

Lucrările . plenarei au fost 
prezidate . de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Frontului 
Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei s-au 
aflat următoarele probleme :

1. Cu privire la organizarea, ale-, 
1 gerilor 'de deputați în Marea

Adunare Națională și în con
siliile populare ;

— Modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socia
liste România ;

— Proiectul Legii electorale a 
Republicii Socialiste Româ
nia ;

—- Propuneri privind circum
scripțiile electorale pentru 

Marea Adunare Națională și 
alte măsuri organizatorice re
feritoare la alegeri ;

2. Planul de măsuri privind or
ganizarea campaniei electora
le, munca politică și cultural- 
educativă de masă în această 
perioadă.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și-a 
însușit în unanimitate propunerile 
privind modificarea unor articole 
din Constituția Republicii Socia
liste România și proiectul Legii 
electorale a Republicii Socialiste 
România și a hotărît să le înain
teze Marii Adunări Naționale spre 
dezbatere și adoptare.

Propunerile de modificări ale u- 
nor articole din Constituție și pro
iectul Legii electorale sînt menite 
să pună de acord sistemul electoral 
cu cerințele actuale ale vieții noas
tre sociale, cu transformările petre
cute în societate, asigură condiții 
pentru perfecționarea continuă a 
activității Marii Adunări Naționa
le și consiliilor populare, pentru 
creșterea rolului deputaților și a 
răspunderii lor în rezolvarea pro
blemelor dezvoltării societății noas
tre socialiste. Ele se înscriu în spi
ritul hotărîriîor adoptate de Con
gresul al Xl-lea al Partidului Co
munist Român -privind dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste, 
participarea mereu mai largă a în
tregului popor la elaborarea și în
făptuirea liniei politice generale a 
partidului și statului nostru.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și-a

însușit propunerile privind circum
scripțiile electorale pentru Marea 
Adunare Națională și a aprobat 
alte măsuri legate de organizarea 
alegerilor de deputați.

Luînd în discuție planul de mă
suri privind organizarea campaniei 
electorale, Plenara Consiliului Na
țional a aprobat prevederile aces
tuia.

Plenara a hotărît ca documen-. 
tele programatice adoptate de Con
gresul al Xl-lea al P.C.R. — Rapor
tul Comitetului Central prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Programul partidului, Directivele 
cu privire la planul cincinal 1976— 
1980, aprobate unanim de întregul 
nostru popor — să constituie baza 
Manifestului Frontului Unității 
Socialiste și a programului electo
ral al Frontului Unității Socialiste.

Plenara a aprobat, de asemenea, 
acțiunile politice și cultural-educa
tive de masă în campania electo
rală.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Exprimînd satisfacția pentru a- 
doptarea în unanimitate de către 
Consiliul Național a documentelor 
legate de pregătirea alegerilor pen
tru Marea Adunare Națională, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat un apel membrilor Consiliului 
Național, tuturor organizațiilor care 
compun Frontul Unității Socialis
te, de a elabora — în strînsă cola
borare cu consiliile locale ale fron
tului — programe de măsuri în ve
derea participării active a tuturor 
organizațiilor componente la des
fășurarea campaniei electorale, de 
a asigura ca întreaga activitate din 
următoarele două luni și jumătate 
să ducă la mobilizarea puternică a 
maselor populare, a întregului po
por la înfăptuirea Programului și 
Directivelor,- a hotărîriîor adoptate 
de Congresul al Xl-lea al partidu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că la baza întregii campanii 
electorale trebuie să stea angaja
mentele pe care deputății și le vor 
lua în fața întregului popor de a 
milita pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a hotărîriîor 
adoptate de Congresul al Xl-lea 
privind făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate. în acest

sens, președintele Frontului Uni
tății Socialiste a subliniat că ur
mătoarea legislatură a Marii Adu
nări Naționale — care se încadrea
ză în cea mai mare parte a cinci
nalului viitor — va avea un rol 
deosebit de important în realizarea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
„Iată de ce — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — urmează să 
propunem drept candidați pentru 
Marea Adunare Națională, pentru 
consiliile județene, municipale, o- 
rășenești și comunale pe acei ac
tiviști ai organizațiilor componen
te ale Frontului Unității Socialis- 

. te care sînt hotărîți să lucreze cel 
mai bine pentru înfăptuirea aces
tor hotărîri. Cu atît mai mult sub
liniez acest lucru, cu cît pentru 
prima oară în alegeri vom avea, 
într-un număr mare de circum
scripții, doi sau chiar mai mulți 
candidați. Cetățenii vor avea deci 
posibilitatea să voteze și să alea
gă pe acei care și în activitatea de 
pînă acum — politică, socială, în 
întreaga lor comportare — au do
vedit că merită încrederea de a 
gospodări comunele, orașele, jude
țele, de a fi deputați în Marea A- 
dunare Națională, de a hotărî a- 
supra dezvoltării țării noastre, a- 
supra politicii interne și interna
ționale a patriei". în acest spirit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut apel la toți membrii Consi
liului Național, la toate organiza
țiile din cadrul Frontului Unității 
Socialiste de a veghea să fie pro
puși candidați cei mai buni din
tre cei buni, oameni hotărîți să 
muncească mai mult, să depună 
mai multe eforturi în înfăptuirea 
obiectivelor pe care le avem de 
realizat în cincinalul următor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că toți mem
brii consiliului, organizațiile com
ponente ale F.U.S. vor face totul 
pentru a realiza în bune condiții 
sarcinile și îndatoririle ce le revin 
în domeniile lor de activitate.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, cu prilejul 
noului an, tuturor membrilor Con
siliului Național al F.U.S., tutu
ror organizațiilor componente ale 
frontului, întregului popor urarea 
de noi succese și tradiționalul „La 
mulți ani !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe ministrul comerțului din Iran

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 18 decembrie 
pe ministrul comerțului din Iran, 
Fereidun Mahdavi, care a participat 
la București la lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a Comisiei mixte minis
teriale româno-iraniene pentru coo
perare economică și tehnică.

La primire au luat parte Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, Ni
colae Doicaru, consilier al președin
telui Republicii, și Alexandru Boabă, 
ambasadorul României la Teheran.

Oaspetele a fost însoțit de Javad 
Vafa, adjunct al ministrului comer
țului, și Aii Reza Bahrami, amba
sadorul Iranului la București.

între președintele Nicolae Ceaușescu 
și ministrul iranian a avut loc o con
vorbire asupra unor probleme actua
le și de perspectivă ale raporturilor 
bilaterale. în acest cadru a fost ex
primată satisfacția pentru dezvolta
rea remarcabilă a tradiționalelor re
lații de prietenie și colaborare româ
no-iraniene, in spiritul înțelegerilor

stabilite în comun în timpul întâl
nirilor dintre președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Imperia
lă Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, șahinșahul Iranului, al orien
tărilor date de șefii celor două state.

A fost subliniat faptul că, în con
textul posibilităților favorabile deter
minate de bunele relații bilaterale, 
consecvent întemeiate pe respectul și 
avantajul reciproc, pe progresul con
tinuu al economiei ambelor state, 
conlucrarea româno-iraniană are con
diții multiple de adincire și întărire 
continuă. în acest sens, au fost re
marcate bunele rezultate ale actualei 
sesiuni a Comisiei mixte ministeria
le, care a definitivat noi acțiuni și 
modalități menite să ducă la intensi
ficarea și diversificarea colaborării 
și cooperării economice, în ansam
blul lor.

De ambele părți a fost relevată ho- 
tărirea de a face totul pentru trans
punerea în viață a acordurilor înche
iate, de a întreprinde noi acțiuni 
pentru intensificarea conlucrării prie
tenești româno-iraniene, pe multiple

planuri, în interesul ambelor state șl 
popoare, al păcii și înțelegerii in 
lume.

Au fost abordate, totodată, uneia 
probleme ale vieții economice in
ternaționale actuale. în acest sens, a 
fost relevată necesitatea stabilirii 
unor raporturi mai echitabile între 
prețul produselor industriale și al 
materiilor prime, precum și a accesu
lui tuturor popoarelor la tehnologiile 
moderne, in scopul reducerii decala
jului existent între țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare. S-a 
subliniat, de asemenea, că, pentru 
soluționarea problemelor complexe 
care confruntă omenirea, trebuie să 
se ajungă într-un termen cît mai 
scurt la stabilirea unei noi ordini 
economice și politice, care să țină 
seama de interesele legitime ale tu
turor statelor, indiferent de mărimea 
sau potențialul lor economic, a unei 
cooperări egale în drepturi, pentru ca 
fiecare stat, fiecare popor să-și aducă 
contribuția sa la progresul umani
tății.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă deosebit de cordială.

Foto : E. Dichiseami
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| Rinocerul
din Gherdeal

I O adevărată senzație a stir- 
nit vestea că în mijlocul celor 

I aproape un milion de piese ale 
I Muzeului de istorie naturală din

Sibiu (o secție a Muzeului 
I Brukenthal) a poposit un nou 

exponat rarisim. Este vorba de 
I un fragment lung de o jumăta

te de metru din maxilarul in- 
I ferior al unui așa-numit rino- 
i cer păros (Coelodonta antiquita- 

tis) descoperit cu totul intim- 
I plător intr-o ripă din apropierea 
, satului Gherdeal, județul Sibiu, 
i de către cetățenii Gheorghe Du- 

țu și Moise Costea. Fosila găsi- 
I tă la Gherdeal întărește convin

gerea cercetătorilor muzeului 
că respectivul „coelodonta an- 
tiquitatis", contemporan cu omul 

și 
că

preistoric, a viețuit cindva 
prin aceste locuri. Evident, 
doar nu l-o fi adus... barza.

Se poate 
evita 
derapajul ?

Da ! — spun specialiștii. Chiar 
și în cele mâi vitrege situații, 
de polei, mîzgă, ploaie, zăpadă, 
poți evita un derapaj periculos, 
dacă... Dacă nu conduci cu vi
teză excesivă, și dacă îți însu
șești cîteva reguli elementare. 
Care reguli ar putea fi însuși
te prin școlile de șoferi sau 
prin A.C.R., dacă... Dacă ar exis
ta inițiativa din partea acesto
ra de a include în programul 
de pregătire și ore speciale de 
„antiderapaj", pe porțiuni de 
terenuri amenajate cu eforturi 
minime și fără instalații spe
ciale. S-au făcut experiențe că 
în condiții de viteză normală, 
chiar derapînd cu o întoarcere 
de 180 de grade ori amenințat 
de un șanț sau obstacol poți să 
redresezi volanul și să-ți vezi 
de drum. Nu așa cum s-a în- 
timplat zilele acestea cu Petru 
Ricas, pe raza comunei Slbot 
(Alba), care din cauza unei por
țiuni cu polei s-a „pierdut cu 
firea" și s-a izbit de un camion, 
în urma căreia el și alte două 
persoane și-au pierdut viața. 
Din primele cercetări ale mili
ției rezultă că accidentul putea 
fi evitat, dacă... Dacă se știau 
regulile derapajului...

„Schimbare 
de aer*'

Avîrid nevoie — după propria 
mărturisire — de o „schimbare 
de aer", Ștefan Preda din Iași 
a descins la Vaslui. După o 
plimbare de „recunoaștere", a 
intrat în blocul A-3 de pe stra
da Donici și a apăsat pe sone
rie.

— E un nenea la ușă — 
auzit dinăuntru un glas 
pil.

— Nu deschide, că te 
lu’mămica.

Ușa se deschide 
„nenea" intră, scotocește toa
tă casa, înșfacă ce găseș
te mai de valoare, și pe-aci 
ți-e drumul. Intervenție e- 
nergică din partea miliției, 
și Ștefan Preda este adus la 
fața locului pentru reconstitui
re. Copiii îl recunosc : „Uițe-1 
pe nenea... lupu". Astfel, „plim
bărețul" este nevoit să plece în
tr-o altă călătorie. Tot își do
rea o „schimbare de aer".

Moara care
iziacma»»» 
bani

Un echipaj al miliției mehe- 
dințene oprește autocamionul 
21-IL-1113.

— Ce transportați, oameni 
buni ?

„Oamenii buni" — respectiv 
șoferul și delegatul cooperati
vei agricole din Lehliu, Ioan 
Mihai — se uită lung unul la 
altul și răspund intr-un glas :

— Aducem de la Arad niște 
piese pentru o moară de măci
nat furaje. .

— Cite tone are camionul ?
— 5 tone. ~
— Și piesele pentru moara 7
— Citeva sute de kilograme.
— Și pină la Arad, cale de 

700 kilometri, ce încărcătură ați 
avut ?

— N-am avut.
Așadar, moara din Lehliu ma

cină și bani. 
Pe buzunarul

Alo ? Am o 
reclamați©

— Alo, rubrica „Faptul 
vers" ? La telefon, un cetățean 
din cartierul bucureștean Flo- 
reasca. Ați auzit de povestea 
aceea cu „Clinii din Giurgiu" 1 
Să știți că e o simplă poveste, 
pe lingă ce se-ntîmplă în cartie
rul nostru... De la o vreme, tot 
soiul de cîini vagabonzi dau 
tircoale blocurilor, intră în ho
luri, urcă și pe scări. Latră și 
schiaună, bagă în sperieți pe 
copii, și nu numai pe ei_. Chiar 
și pe mine, om în toată firea, 
m-a alergat un dulău^și nu s-a 
lăsat pînă nu mi-a -
talonii...

— N-ați telefonat
— Oho, și de cite
— Și ?
— Și telefonați și
Am telefonat ieri, miercuri, si 

ne-a răspuns inginera Silvia 
Opriș, șefa secției „PROȚAN" : 
,Din două în două zile, in fie

care cartier, trimitem echipe de 
prindere cu lațul, dar...".

Dar echipele de prindere 
trebui să și... prindă ! Poate de 
acum încolo.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 

Scînteii"

înseamnă a le dezvolta inițiativa 
și combativitatea revoluționară

Educarea în spirit comunist a ti
nerei generații reprezintă, așa cum 
se subliniază cu pregnanță în do
cumentele Congresului al XI-lea. o 
îndatorire esențială a organizațiilor 
de partid, care solicită din partea a- 
cestora un efort continuu, o preocu
pare sistematică, dublată în perma
nență de pricepere și dăruire. Ana
liza din acest unghi de vedere a ac
tivității unor organizații de partid 
din întreprinderile județului Buzău 
relevă aspecte interesante, o experi
ență ce merită cunoscută.

Este de remarcat,' înainte de toate, 
preocuparea comitetului județean și 
municipal de partid ca ședințele de 
analiză a activității organizației de 
tineret, organizate sistematic în fie
care unitate în lumina Hotărîrii Se
cretariatului C.C. al P.C.R. privind 
îmbunătățirea activității U.T.C., să 
se desfășoare intr-un spirit de exi
gență comunistă, să stabilească mă
suri concrete în vederea îmbunătă
țirii muncii de educare a tinerei ge
nerații. Astfel, în urma acestor 
dezbateri a căpătat o pondere spo
rită în activitatea de educare 
a tineretului grija pentru formarea 
unei atitudini înaintate față de 
muncă. în acest scop s-au organi
zat, în numeroase întreprinderi, 
cicluri dc dezbateri, în cadrul cărora 
explicațiile principiale despre ro
lul și prețuirea de care se bucură 
munca în societatea noastră, despre 
necesitatea ca fiecare tînăr să prac
tice o muncă utilă societății au fost 
raportate la sarcinile concrete ale 
colectivelor respective, la exemple, 
vii din activitatea acestora. O aten
ție deosebită se acordă în aceste zile 
ciclurilor de dezbateri inspirate din 
documentele Congresului al XI-lea 
al partidului, cum ar fi : „Ju
dețul și municipiul Buzău in 
cincinalul viitor", „Importanța do
cumentelor Congresului pentru viito
rul țării și al județului", „Umanismul 
Programului partidului", „Societatea 
socialistă multilateral dezvoltată — 
cadru plenar de afirmare a tinerei 
generații", care își propun ca, odată 
cu popularizarea prevederilor Progra
mului partidului și ale Directivelor, 
să facă cunoscute tinerilor îndatori
rile ce le revin în perioada imediat

următoare și în perspectivă, pentru 
realizarea obiectivelor stabilite.

Dezbaterea unor asemenea proble
me este completată cu acțiuni care 
urmăresc să întărească disciplina 
în producție, 
să întărească atașamentul față de 
locul de muncă. Astfel, la Fa
brica de confecții din Rîmnicu- 
Sărat; la întreprinderea de sîrmă și 
produse din sirmă și întreprinderea 
de mase plastice din Buzău, 
brica de mobilă Nehoiu s-au 
tuit „brigăzi de producție și 
ție“. Alcătuite pe schimburi, 
zînd un complex de măsuri

să sudeze colectivele,

la Fâ- 
consti- 
educa- 

utili- 
educa-

secții. Fiecare ne prezintă diferite 
cazuri și multe izbînzi ale spiritului 
muncitoresc. Toate au un numitor 
comun : receptivitatea și înțelegerea 
față de problemele și preocupările 
tinerilor, strădania de a se apropia 
de ei, de a-i ajuta să-și pună în va
loare și să-și dezvolte însușirile 
bune. Și nu este întîmplător că toc
mai în aceste organizații tinerii au 
evoluat frumos, se afirmă ca oameni 
de bază în producție, unii au deve
nit șefi de echipă, aflîndu-se mereu 
între fruntași.

Acțiunea educativă directă de la 
om la om a comuniștilor este, desi-

Din experiența unor organizații de partid 
din județul Buzău

tive — popularizarea exemplelor 
înaintate, a rezultatelor valoroase, 
dezbaterea cazurilor de indisciplină 
etc. — brigăzile și-au dovedit efi
ciența atit în mobilizarea tinerilor 
la realizarea sarcinilor de plan, în 
grăbirea procesului de integrare a 
noilor angajați, cit și în combaterea 
manifestărilor de chiul, neglijență, 
încălcare a normelor eticii și echită
ții socialiste.

Aceluiași scop îi este subsumată 
și acțiunea inițiată de organizațiile 
de partid de a repartiza tinerii pe 
lingă comuniștii cu experiență, pen
tru a deprinde meseria 
acesteia, a-și însuși un 
ment înaintat. Discuția cu 
comuniști ne ajută șă 
modul concret în care se 
în această privință. „Dacă ar fi să 
evidențiez cițiva tineri din echipa de 
care răspund, ne spune comunistul 
Aurel Scordaliu, de la organizația 
nr. 4 a întreprinderii metalurgice de 
utilaj tehnologic, pe toți i-aș evi
denția. Dar n-a fost totdeauna așa. 
Mulți tineri erau necalificați. Unii 
se împăcau greu cu disciplina, ab
sentau nemotivat. A fost nevoie de 
o muncă educativă stăruitoare, cu 
fiecare în parte ; în cazuri mai di
ficile am luat legătura și cu pă
rinții". ,

Discutăm și cu alți comuniști diri

și rigorile 
comporta- 
mai mulți 
cunoaștem 
acționează

gur, deosebit de eficientă, dar ea se 
cere întregită de o îndrumare atentă 
a organizației de tineret de către or
ganizația de partid, îndrumare care 
să nu însemne substituire sau sim
plă dădăceală, ci dezvoltarea res
ponsabilității și inițiativei organiza
ției U.T.C., transformarea ei într-o 
adevărată școală de educație comu
nistă, a tuturor tinerilor. Or, a- 
nalizînd lucrurile din acest punct 
de vedere, se poate aprecia că 
în modul de îndrumare a organiza
țiilor de tineret de către organiza
țiile de partid dăinuie încă serioase 
deficiente. Este de consemnat, mai 
întîi, faptul că în multe cazuri a- 
ceastă îndrumare se realizează spo
radic și nu sistematic, vizează aspec
tele formale și mai puțin pe cele 
<je conținut, care, în mod firesc, ar 
trebui să formeze obiectul atenției.

Astfel, în întreprinderi ca 
„I.M.U.T.", I.P.M.P., întreprinderea
de sîrmă, șantierele de construcții, 
birourile organizațiilor de bază au 
redus complexitatea muncii cu tine
rii fie la trimiterea unor comuniști 
să asiste Ia ședințele organizațiilor 
U.T.C., fie la invitarea secretarilor 
U.T.C. să prezinte informări și ra
poarte în fața birourilor sau adună
rilor generale, fără însă a discuta cu 
tinerii despre problemele lor mai 
importante, despre acțiunile pe care

vor să le întreprindă, despre conți
nutul și finalitatea acestora. In alte 
cazuri, munca de educare se oprește 
undeva la jumătatea drumului ei fi
resc. De pildă, comitetele de partid 
și birourile organizațiilor de bază de 
la întreprinderea de materiale de 
construcții, de la Întreprinderea ju
dețeană de industrie locală desfă
șoară o activitate în general atentă 
cu tinerii pînă cînd aceștia sînt pri
miți in rindul membrilor de partid. 
Dar după aceea, munca de educare 
este cu totul neglijată, ceea ce nu ' 
este de natură să ajute în continua
re la formarea tinerilor, ca oameni 
înaintați, demni de înaltul titlu de 
comunist.

Unele organizații U.T.C. nu iau 
poziție față de mentalitatea unor ti
neri care așteaptă mereu ca alții să 
le rezolve problemele, în loc să pună 
ei înșiși umărul pentru soluționarea 
acestora. La căminele pentru tineret 
de la întreprinderea de utilaj terasier, 
întreprinderea de materiale de con
strucții se comit multe acte de in
disciplină, se degradează bunul ob
ștesc, dar organizațiile U.T.C. nu ac
ționează cu suficientă combativitate 
împotriva acestor manifestări, nu de
pun eforturi pentru a forma la ti
neri deprinderea de a se autogospo- 
dări. Se m.ai întîlnesc însă și altfel de 
situații, ca acelea de la întreprinde
rea de transporturi auto, institutul 
de proiectări. întreprinderea de ma
teriale de construcții, unde nu există 
nici o formație cultural-artistică, iar 
organizațiile U.T.C. n-au întreprins 
nimic pentru a-i antrena pe tineri la 
activitatea culturală. în schimb,' 
membrii comitetului U.T.C. de la a-

- ceste întreprinderi și instituții se la
mentează : „biroul de partid nu ne-a 
făcut", „biroul de partid nu ne-a 
creat condiții" — uitînd că în primul 
rind comitetul U.T.C. avea respon
sabilități directe în această privință.

Aceste cîteva constatări pun în 
evidență direcții de acțiune pentru 
îmbunătățirea muncii de îndrumare 
a organizațiilor U.T.C. de către or
ganizațiile de partid și implicit pen
tru ridicarea activității educative în 
rîndurile tineretului la nivelul înal
telor exigențe ale partidului.

Paul DOBKESCU

AGENDĂ DE SEZON
• CENTRE TEMPORARE PENTRU SCHIMBAREA BUTELIILOR

DE ARAGAZ. în sectorul 1, la adresele : Gura Motrulul nr. 2 ; Avio
nului nr. 3 ; comuna Otopeni — șoseaua Griviței nr. 2. Sectorul 2 : șo
seaua Afumați nr. 72 ; Ricinului nr. 5. șos. Ștefănești. nr. 6. Sectorul 3 : 
Piața 23 August — str. H. Roșea nr. 129 ; Tudor Vladimirdscu nr. 15 
(comuna Pantelimon) ; Producției nr. 24 ; Baicului nr. 1. Sectorul 4 t 
Bd. Ion Șulea nr. 202 ; Răcari (Laborator) nr. 19. Sectorul 5 : Ilie 
Oprea nr. 10 ; Ungra nr. 2, Șoimuș nr. 102 (Piața Progresul). Sectorul 
6 : Bejești nr. 4 ; Bd. Ghencea nr. 17 ; Prelungirea Ferentari 1 ; Pu- 
cheni nr. 1 (prin Piața'Rahova) ; Alexandriei nr. 145 (zona Luptători) ; 
Antiaeriană nr. 1 (cimitir). Sectorul 7 : Caracaș nr. 2 (stăvilar Ciurel) ; 
Bd. Uverturii nr. 31 (Militari) ; intrarea Frînghiei nr. 14 (Militari) ; șos. 
Giulești 339. Sectorul 8 : Castanele (colț cu șoseaua București — Pi
tești) ; Jimbolia nr. 14 ; Piatra Morii nr. 8 ; Bd. Petrila nr. 7. Toate 
funcționează, în această perioadă, concomitent cu centrele obișnuite, 
în cazul în care stratul de zăpadă va îngreuna circulația pe drumu
rile publice vor lua ființă și alte centre. Vom reveni cu adresele lor.

e TRENURI SUPLIMENTARE. în perioada 20 decembrie — 13 ianua
rie vor circula trenuri suplimentare de la București spre : Sibiu. Timi
șoara, Suceava, Iași, Galați, Roșiori, Pitești, Făurei etc. Orele de ple
care se pot afla sunînd din Capitală sau din provincie (cu prefix) la 
serviciul de informații C.F.R. — 052.

e APARATE PENTRU SPORIREA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI 
RUTIERE. în dotarea patrulelor de circulație ale miliției au intrat re
cent noi aparate pentru măsurarea eficientei instalațiilor de frînare. ve
rificarea direcției, precum și aparate pentru verificat și reglat luminile 
farurilor. Sînt binevenite aceste noi aparate — mai cu seamă că ză
pada a început să dea de furcă circulației rutiere.

NOU
® 500 KM DE DRUMURI MODERNIZATE. în cursul acestui an s-au \ 

modernizat circa 500 km de drumuri naționale, finalizîndu-se lucrările 
de asfaltare a traseelor : Rodna — Borșa (arteră care asigură legătura 
cu obiectivele economice și turistice din nordul Maramureșului) ; Tur
da—Băița—Cimpeni ; Săveni — Manoleasa Prut ; Vălenii de Munte — 
Săcele—Brașov ; Predeal — Rișnov ; Pătîrlagele—Intorsura Buzăului— 
Prejmer—Brașov ș.a. în anul viitor se vor termina lucrările de moder
nizare a drumului Miercurea Ciuc — Comănești.

• LĂCAȘURI PENTRU CEI MAI MICI CETĂȚENI. Copiii con
structorilor de autoturisme din Colibași, de lingă Pitești, au primit un 
frumos dar : o creșă cu 100 de locuri și o grădiniță cu 200 de locuri. In t 
total, numărul de locuri în creșe și grădinițe a crescut anul acesta. în rt 
județul Argeș, cu peste 2100. Pentru viitorul an s-a prevăzut con
struirea altor creșe și grădinițe, însumînd peste 1 000 de locuri.

O ÎN FIECARE CENTRU DE COMUNA DIN JUDEȚUL ARAD, ÎN 
MEDIE, 14 SECȚII DE PRESTĂRI-SERVICII. O mare pondere o au 
atelierele de reparații pentru articole casnice și tehnice de folosință în
delungată. De reținut este și faptul că, în paralel, in mai multe loca
lități din județ au fost date în folosință și o serie de noi unități co
merciale (în comunele Secusigiu, Bîrșa, Bocsig ș.a.).

O PENTRU MEHEDINȚENI. în acest an, în județul Mehedinți s-au 
dat in folosință 1 200 de apartamente (alte 390 aflindu-se într-un stadiu 
avansat de execuție), 800 noi locuri în cămine pentru nefamiliști și in
ternate, 300 locuri în creșe și grădinițe, 50 noi săli de clasă.

CITITORII SESIZEAZĂ
» REPARAȚIE CARE DUREAZĂ DE... 5 ANI. „Pe strada Matei Am

brozie din cartierul Titan — ne sesizează I. Gheorghe, din Capitală, bl. 
D 3 b, ap. 47 — s-au dat în folosință acum 5 ani un număr de 7 blocuri 
turn. Numai că. la puțin timp de la mițtare, locatarii au constatat că 
placarea celor 7 blocuri cu cărămidă aparentă provoacă infiltrații de 
apă în apartamente. Deși lucrările de remediere trebuiau executate încă 
din primul an de garanție, la blocul nostru reparațiile nu s-au termi
nat nici astăzi. Meseriașii de Ia I.C.M. 6 vin. montează schelele și apoi 
dispar. Din nou vin, le demontează, după care... operația se repetă".

• LOCURI DE JOACĂ ABANDONATE. „Acum un an, cind s-au 
construit, locurile de joacă pentru copiii din cartierul nostru erau o 
frumusețe — scrie Gh. Caloș, din cartierul bucureștean Drumul Taberei.. 
Acum însă — nemaiocupindu-se nimeni de ele — arată ca niște locuri 
abandonate : instalații rupte, deteriorate, fără șuruburi... Ce-au de zis 
edilii sectorului 7, din care face parte cartierul

totuși,

sfișiat pan-

s-a 
de co-

Bani, nu glumă, 
cui ?

spun

ar

în fotografie : aspect din ma
gazinul „Cocorul" din Capitală.

din județ. Controlind înde- 
această situație, organele

care i-am propus-o tovarășului general-maior 
șeful miliției județene Cluj.

— Vă rugăm să vă argumen
tați aprecierea cu citeva exem
ple concrete.

— Colaborarea organelor de 
miliție cu cetățenii se exprimă 
numai prin intermediul sesiză
rilor ?

se 
re
de

partea cetățenilor și ne 
semnala — ca

Trustului de con- 
unde — pe baza 
— s-a constatat 
și mijloace de 

nere-

U.J.C.A.P. 
cui folosește o 

manieră de 
a scrisorilor

sprijinul 
am or-

municipal
P.C.R. —

Comite-
grup de 17 infractori care au adu» 
fabricii de conserve „11 Iunie" din 
Dej și C.A.P. Unguraș o pagubă de 
peste 150 000 lei.
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răs- 
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| C. P. L BRAȘOV Produse noi

înnoirea producției
industria locală

subalternii". Bună trea
bă ! în timp ce el, di
rectorul, bruschează, 
insultă și bate oameni 
ai muncii din colecti
vul întreprinderii (și 
nu subalterni, cum se 
spune în răspuns) ur
mează doar să i se a-

în urma unei scri- 
>ri referitoare ia 

comportarea necores
punzătoare și brutală 
a directorului Fabricii tragă atenția, 
de nutrețuri combinate 
din Bacău, C. Gherghi, 
Comitetul 
Bacău al 
cu avizul 
tului județean Bacău 
al P.C.R., căruia de 
fapt redacția i-a trimis 
sesizarea — ine răs
punde că faptele in
serate în legătură cu 
slaba preocupare a di
rectorului pentru bu
nul mers al întreprin
derii nu se confirmă.

„Privitor la aspectul 
că insultă și bruschea
ză subalternii — se 
subliniază în răspuns 
— este adevărat. Din 
cercetări a reieșit că 
în clipe de nervozitate 
atribuie oamenilor cu
vinte dintre cele mai 
jignitoare. De aseme
nea, a lovit pe Ungu- 
reanu Gheorghe și Flo- 
rescu Eugen, primul 
plecat din întreprin
dere". Referindu-se la 
faptul că directorul fo
losește autoturismul 
întreprinderii în inte
rese personale, iar 
mașina sa proprie o 
păstrează, în răspuns 
se motivează că a ple
cat șoferul întreprin
derii și, în consecință, 
aceasta nu poate fi 
folosită decît in inte
resul directorului (? !). 
Argumentul, fără să se 
întrevadă vreo soluție, 
eite cit se poate de 
șubred.

Iată însă și concluzia 
din răspuns : „tov. 
Constantin Gherghi va 
fi chemat în fața se
cretariatului comitetu
lui municipal pentru a 
fi atenționat în ve
derea schimbării stilu
lui său de muncă cu

Meii multa lipsuri 
decît greutați
în cooperativa agri

colă de producție din 
comuna Melinești, ju
dețul Dolj, nu se ma
nifestă grijă față de 
verea obștească, un 
cadre 
comit abuzuri 
afirma într-o scrisoa
re adresată redacți
ei. Din această cauză, 
cooperativa nu se dez
voltă pe măsura po
sibilităților. In refera
tul de cercetare trimis 
redacției, vizat de pre
ședintele U.J.C.A.P. 
Dolj, din capul locu
lui se 
....verifieîndu-se 
sesizate 
concluzie, 
semnalate 
temeiate". 
înșiruire 
mente", 
accentul pe o seamă 
de greutăți. Am fi dat 
crezare acestor moti
vări dacă la redacție 
nu ar fi sosit și răs
punsul Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. 
Din acesta se degajă 
însă o cu totul altă 
optică asupra sesizării 
respective.

Astfel, după ce 
menționează Uhele 
zultate obținute 
cooperativă pe linia 
lichidării 
către stat, în 
punsul 
județean de partid se 
precizează că în pri
vința pierderilor, în
deosebi la ovine, pe

subliniază : 
cele 

a reieșit, în 
că faptele 
nu sînt in- 
Urmează o 
de „argu- 
punîndu-se

lîngă unele cauze o 
biective au contri
buit și neregulile exis
tente în organizarea 
și desfășurarea activi
tății în sectorul zoo
tehnic.

Referindu-se la fap
tul că unele cadre cu 
munci de răspundere 
dețin, ca lot ajută
tor, suprafețe mai mari 
decit au dreptul, în 
răspuns se arată : „A 
reieșit că ing. Victor 
Ștefănescu, vicepre
ședinte al C.A.P., fo
losește în plus 31 
de ari, socrul său. An
drei Ilie — 51 ari. Ion 
Popa, președintele co
misiei de revizie, 10 
ari...". în legătură 
cu președintele C.A.P., 
Dumitru Trușcă, în 
răspuns se reliefează 
unele merite ale sale 
pe linia întăririi coo
perativei agricole, după 
care se precizează : 
„Fiind o fire im
pulsivă, nu a ținut 
cont de părerea tova
rășilor din colectiv, 
a luat măsuri de unul' 
singur, subapreciind 
capacitatea profesiona
lă a specialiștilor. A 
folosit în relațiile cu 
cooperatorii și spe
cialiștii cuvinte jigni
toare...".

Pentru abuzurile să- 
vîrșite, președintele 
cooperativei a fost pus 
în discuția plenarei cu 
activul și sancționat 
cu „vot de blam 
avertisment".
Ștefănescu 
schimbat din 
de secretar al comite
tului de partid al 
C.A.P. Așa stînd lu
crurile, întrebăm con
ducerea 
Dolj : 
asemenea 
rezolvare 
care duce. Ia cocoloși- 
rea și perpetuarea lip
surilor ?

Neculai ROȘCA

preocupare 
constantă

argeșeană

Așteptată cu interes și pregă
tită din vreme de organizațiile 
comerciale de stat, tradiționala 
„Lună a cadourilor" a găsit în 
acest sfîrșit de an toate maga
zinele aprovizionate, din abun
dență cu o gamă largă de con
fecții, textile și încălțăminte 
pentru toate gusturile și prefe
rințele. De la „Romarta" la „Co
cor", de la „București" la „Vic
toria", toate magazinele de stat 
din Capitală, ca și din întreaga 
țară cunosc în aceste zile o mare 
afluență de cumpărători, înre- 
gistrîndu-se o curbă mereu as
cendentă a vînzărilor de pro
duse. Pentru cumpărătoare s-au 
pus în vînzare modele noi de 
rochii din stofă, canadiene din 
relon, paltoane din stofă și imi
tație de blană, precum și un bo-

gat sortiment de tricotaje, iar 
pentru bărbați — costume ele
gante de lină și tergal, panta
loni și sacouri, paltoane din sto
fă de lină etc. N-au fost uitați 
nici copiii. Pentru ei, magazi
nele au fost din timp aprovizio
nate cu noi modele de rochițe 
din stofă, catifea și diftină, sa
rafane din poliesteri, paltonașe 
din stofă — toate în culori, vii, 
rezistente la purtat, ușor de în
treținut. La rindul lor, magazi
nele de încălțăminte oferă pen
tru sezonul rece cizme și ghete,
șoșoni și galoși, precum și noi 
modele de pantofi. O „Lună a 
cadourilor", a bucuriilor pentru 
cei dragi, pentru fiecare.

BRAȘOV (Corespondentul 
„Scînteii", Nicolae Mocanu). 
Mobila produsă de Combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
Brașov și-a cîștigat un bun re
nume peste hotare. „Secretul" 
bunei aprecieri de care se 
bucură mobila produsă la Bra
șov constă în preocuparea per
manentă și stăruitoare a colec
tivului combinatului pentru con
tinua îmbunătățire a calității, a 
aspectului și a diversificării fa
bricației. In ceea ce privește di
versificarea, trebuie arătat că an 
de an aceasta cunoaște o sub
stanțială înnoire, care atinge un 
procent de pînă la 65—70 
sută, din care circa 30—35 
sută revine produselor 
Anul acesta, de pildă, au 
lansate în fabricație nu mai 

l țin de 35 de produse noi 
/ mobilier : camere de zi și 
1 blioteci, sufragerii, paturi 

montabile etc.
I____________

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Cirstea). După 
cum am aflat, colectivele de 
muncă ale întreprinderii jude
țene Argeș de industrie locală 
au obținut în acest an re
alizări remarcabile în activita
tea de producție. în ziua de 10 
decembrie, conducerea între
prinderii a raportat îndeplini
rea planului anual, estimînd ob
ținerea, pînă la sfîrșitul anului, 
a unei producții 
în 
lei, 
tați sporite de 
mobilă, binale, bunuri de larg 
consum. De subliniat faptul că 
planul la producția industrială 
pe patru ani ai cincinalului a 
fost îndeplinit încă de la 4 au
gust, iar în prima decadă a lu
nii septembrie a fost realizat și 
planul pe 4 ani la export. în a- 
cest an au fost realizate 72 de 
noi produse, care vin in întîm- 
pinarea gustului și cerințelor 
populației.

valoare de 
concretizată

suplimentare
44 milioane 
in canti- 
prefabricate,

în întreaga lor activitate, organele de miliție au datoria să con
lucreze nemijlocit cu oamenii muncii — în dubla calitate a acestora 
de producători și proprietari ai mijloacelor de producție — pentru în
tărirea și apărarea avutului obștesc, a avuției create de către cei ce 
muncesc. Cum se realizează în practică această colaborare, ce forme de 
acțiune promovează și Ia ce rezultate duc acestea ? — iată, pe scurt, 
tema convorbirii pe 
MARIN VILCEANU,

— Numai în acest an, cu 
organelor locale de partid, 
ganizat mai bine de 1 000 de întil- 
niri cu oameni ai muncii din cele 
mai diverse sectoare ale e’conomiei 
județului. în cadrul acestora ne-am 
propus, pe de o parte, să facem cu
noscute diversele reglementări ce se 
cer respectate pentru apărarea avu
tului obștesc, iar, pe de alta, să înfă
țișăm „pe viu" și unele cazuri prin 
care s-a încercat eludarea legii și 
s-a reușit temporar păgubirea avu
ției poporului. Acest dialog perma
nent ne-a dat posibilitatea să pri
mim din partea oamenilor muncii 
numeroase sesizări, propuneri, su
gestii. în acest an am beneficiat de 
mai bine de 2 500 de asemenea sesi
zări din 
bucurăm să putem 
pe o ilustrare a maturității oameni
lor muncii, a responsabilității lor în 
îndeplinirea îndatoririlor cetățenești 
— faptul că aproape toate sesizările 
amintite s-au dovedit întemeiate. 
Dintre propuneri aș menționa pe 
aceea — cu vădit și eficient caracter 
educativ — ca o parte din procesele 
penale în care sînt judecate cazuri 
de sustrageri din avutul obștesc să 
se desfășoare chiar în unitățile unde 
s-au produs infracțiunile respective. 
Aceste acțiuni, conjugate cu munca 
politică desfășurată de organele și 
organizațiile de partid din județ, au 
contribuit la crearea unei opinii de 
masă active, ferme, vigilente, împo
triva încercărilor de a încălca lega
litatea, de a atenta la bunurile so
cietății.

Hoghiz din județul Brașov, Bar- 
banti din județul Alba și Fa
bricii de cărămizi din Tg. Mu
reș au fost trase Ia răspundere de 
organele competente pentru slaba 
gospodărire a cimentului. Aceeași 
măsură a fost luată și la secția u- 
tilaj-transporturi a 
structii industriale, 
sesizărilor primite 
că existau utilaje 
transport nefolosite integral.

A MUTULUI OBȘTESC, 
îndatorire obștească

— De pildă, mai mulți muncitori 
ne-au sesizat apariția unor nereguli 
privind folosirea negospodărească, 
cu pierderi, a unor utilaje și ma
teriale de construcții, atit la fa
bricile producătoare,-cit și pe șan
tierele 
aproape 
noastre au constatat că unii bene
ficiari — atit din județul Cluj, cit 
și din alte județe — nu descărcau 
complet vagoanele de ciment trimi
se de fabrica din Turda, ceea ce a 
făcut ca. într-o anumită perioadă, 
peste 120 tone de ciment să fie plim
bate, între fabrică și diverși benefi
ciari, în mod păgubitor. în urma 
controlului, conducerile șantierelor

gulă estimată în acea perioadă la 
circa 20 milioane lei. Un exemplu 
elocvent de răspundere civică a oa
menilor muncii față de avutul ob
ștesc îl oferă 
de confecții 
de aici nu 
zat, dar au și 
de miliție la 
lui prin care 
stite, descompuse, sustrăgeau din fa
brică însemnate cantități de stofă, 
valorînd aproximativ 1 milion de lei, 
fără ca acestea să apară ca minusuri 
în evidențele primare. De asemenea, 
fără sprijinul direct al oamenilor 
muncii nu am fi putut depista și 
deferi justiției, atit de repede, un

colectivul fabricii 
„Flacăra". Muncitorii 
numai că au sesi- 

ajutat efectiv organele 
descoperirea sistemu- 

citeva elemente necin-

— în ultimii ani am valorificat 
mereu mai eficient colaborarea cu 
controlul obștesc. Luînd ca bază con
statările echipelor cetățenești, or
ganele de miliție au efectuat con
troale — fie împreună cu aces
tea, fie separat — în aproape 300 
de unități ale comerțului de stat și 
cooperatist. în aceste controale au 
fost depistate, în unele unități, mari 
neglijente față de avutul obștesc : 
depozitări necorespunzătoare, stocuri 
supranormative, inventare necontro
late la timp, gestiuni încredințate u- 
nor oameni care nu întruneau con
dițiile legale. Rezultatele acestor 
controale au fost aduse la cunoștin
ța organelor locale de partid și de 
stat și, urmare a măsurilor energice 
luate de acestea, au fost înlăturate, 
practic, posibilitățile de păgubire a 
avuției obștești în aceste sectoare.

...Sînt numai citeva din exemplele 
pe care ni Ie-a oferit interlocutorul 
nostru. Ele ilustrează, credem, în 
mod expresiv, adevărul că întărind 
permanent conlucrarea cu masele 
de oameni ai muncii, rczolvînd ope
rativ propunerile și-sesizările pri
mite de la aceștia și acționînd ade
seori împreună cu cetățenii — or
ganele de miliție iși îndeplinesc una 
dintre sarcinile lor primordiale j 
apărarea integrității bunurilor create 
de noi toți, a avuției naționale.

Convorbire realizată de
C. PRIESCU 
Al. MUREȘAN
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Completarea și modificarea unor prevederi din HOTĂRÎREA C. C. al P. C. R.

STATUTUL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
1. La capitolul II — MEMBRII DE PARTID — se introduce un ar

ticol nou, respectiv articolul 5, urmind ca celelalte articole să fie nu
merotate în mod corespunzător.

Articolul 5 are următoarea formulare s
„La primirea în rîndurile 

Partidului Comunist Român, fie
care membru de partid va

„Intrînd în rîndurile Partidului Comunist Român, mă 
angajez solemn în fața tovarășilor mei de luptă, a parti
dului și a întregului popor să servesc cu credință cauza 
partidului, să militez cu întreaga mea capacitate și pu
tere de muncă pentru înfăptuirea politicii sale de trans
formare revoluționară a societății, de edificare a so
cialismului și comunismului pe pămîntul României. Mă 
oblig să îndeplinesc fără șovăire însărcinările date de 
partid, să respect, în toate împrejurările, Programul și 
Statutul P.C.R., linia politică generală a Partidului Co
munist Român. Mă angajez să nu întreprind nimic care 
să dăuneze partidului, patriei, poporului, să fac totul 
pentru întărirea unității partidului, pentru creșterea ro
lului său conducător în societate.

Conștient de răspunderile ce-mi revin ca membru al 
partidului comunist, îmi voi consacra întreaga viață slu
jirii devotate a intereselor poporului, voi pune întot
deauna mai presus de orice cauza înfloririi patriei, a 
bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste, a apără
rii independenței și suveranității Republicii Socialiste 
România, voi acționa neobosit pentru înfăptuirea idea
lurilor nobile ale socialismului, pentru solidaritatea oa
menilor muncii de pretutindeni, prietenia, colaborarea 
și pacea între popoare".

Nerespectarea obligațiilor înscri
se în angajamentul solemn atrage 

semna un angajament solemn. 
Angajamentul va fi următo
rul : 

după sine aplicarea sancțiunilor 
prevăzute în Statutul partidului.

După ce adunarea generală a or- citește acest angajament și apoi îl 
ganizației de bază a hotărît pri- semnează în fața participanților la 
mirea în partid, tovarășul respectiv adunare".

2. La articolul 13, paragraful a, se introduce o completare, avînd ur
mătoarea redactare :

privire h participarea 
membrilor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

la activitatea de partid
„Cu prilejul alegerii organelor 

de partid, de la biroul organiza
ției de bază pînă la Comitetul 
Central, inclusiv, se va avea în 
vedere înnoirea unei părți din nu
mărul membrilor acestor organe, 
promovarea de noi cadre care s-au 
evidențiat în lupta pentru înfăp
tuirea în practică a liniei politice 
generale a partidului, a Programu
lui Partidului Comunist Român.

In cadrul organelor de partid se 
va asigura un raport corespunză
tor din punct de vedere al vîrstei

3. Articolul 23 va avea următoarea redactare :
„Comitetul Central alege Comi

tetul Politic Executiv și Secreta
riatul. Comitetul Politic Executiv 
asigură conducerea activității 
partidului între plenare. Secre
tariatul Comitetului Central orga
nizează și controlează îndeplinirea 
hotărîrilor partidului și asigură 
realizarea politicii de cadre a 
partidului, selecționarea, pregă
tirea și repartizarea acestora.

Comitetul Politic Executiv și Se
cretariatul raportează Comitetului 
Central despre activitatea de
pusă.

membrilor acestora, acționîndu-se 
consecvent pentru promovarea, 
alături de cadrele cu o bogată ex
periență, a unor cadre tinere co
respunzătoare din toate punctele 
de vedere.

Vor fi aleși în organele de 
partid comuniști care au o temei
nică pregătire politică și profesio
nală și a căror sănătate și capa
citate de muncă le permit să în
deplinească în cele mai bune con
diții răspunderile ce le sînt în
credințate".

Comitetul Politic Executiv con
stituie dintre membrii săi Biroul 
Permanent condus de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român.

Biroul Permanent asigură coor
donarea operativă a activității de 
partid și de stat și adoptă hotă- 
rîri în limita competențelor stabi
lite de Comitetul Politio Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Biroul Permanent raportează a- 
supra activității sale Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.".

în vederea perfecționării activi
tății organelor centrale ale parti
dului, a asigurării unei repartizări 
cît mai judicioase a forțelor și par
ticipării efective a tuturor membri
lor Comitetului Central al P.C.R. 
la rezolvarea concretă a sarcinilor 
politico-organizatorice ce se pun în 
actuala etapă de dezvoltare a so
cietății noastre socialiste, Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Român hotărăște :

1. Membrii Comitetului Central 
al P.C.R. răspund pentru modul în 
care se aplică hotărîrile de partid 
și legile țării în domeniul sau în 
unitățile în care lucrează ; ei tre
buie să desfășoare o activitate po
litică și organizatorică cu caracter 
permanent, să acționeze pentru în
tărirea spiritului de răspundere șl 
de disciplină în muncă, să comba
tă cu fermitate orice manifestare 
negativă, să contribuie efectiv la 
unirea eforturilor colectivelor de 
oameni ai muncii pentru realizarea 
liniei generale a partidului.

2. Membrii Comitetului Central 
vor participa la plenarele comite

telor județene de partid, la ședin
țele de birou ale acestora, adună
rile cu activul de partid și la cele
lalte activități politice și organiza
torice, precum și la elaborarea și 
adoptarea principalelor hotărîri și 
măsuri ce se iau pe plan local, la 
aplicarea lor în viață.

Birourile comitetelor județene de 
partid vor asigura toate condițiile 
necesare participării membrilor 
C.C. al P.C.R. la soluționarea pro
blemelor care privesc dezvoltarea 
economică și social-culturală a ju
dețelor.

3. Membrii Comitetului Central 
al P.C.R. care lucrează în unități 
economice, sociale, de învățământ, 
știință și cultură vor face parte din 
birourile executive ale ministere
lor, departamentelor, centralelor 
industriale și celorlalte instituții 
centrale și, împreună cu acestea, 
vor purta răspunderea pentru bu
nul mers al întregii activități în 
ramura sau în sectorul respectiv.

4. Secretariatul C.C. al P.C.R. va 
asigura ca toți membrii Comitetu
lui Central să participe nemijlocit 

la întreaga activitate politică, ideo
logică și organizatorică a organe
lor și organizațiilor de partid, să-și 
îndeplinească întocmai îndatoririle 
ce le revin ca membri ai C.C. al 
P.C.R. și va informa Comitetul Po
litic Executiv în legătură cu a- 
ceasta.

5. în viitor, membrii Comitetului 
Central al P.C.R. vor putea fi nu
miți sau eliberați din funcțiile pe 
care le dețin numai cu aprobarea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

★
Comitetul Central al P.C.R. își 

exprimă convingerea că aplicarea 
prezentei hotărîri va duce la o mai 
bună cuprindere a muncii de 
partid și la ridicarea nivelului în
tregii activități politice și organi
zatorice a partidului, va asigura ca 
fiecare din membrii aleși în orga
nele centrale să participe efectiv și 
să contribuie într-o măsură spori
tă la transpunerea în viață a Pro
gramului partidului și a Directive
lor Congresului al XI-lea, la în
făptuirea liniei politice generale a 
Partidului Comunist Român.

Lucrările comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale

La palatul Marii Adunări Naționa
le, comisiile permanente și-au con
tinuat lucrările de examinare și avi
zare a proiectelor de legi ce urmea
ză să fie supuse Marii Adunări Na
ționale spre dezbatere și aprobare.

Miercuri, 18 decembrie 1974, au 
avut loc ședințe comune ale comisii
lor, prezidate de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale.

In cadrul acestor1 ședințe, tovară
șul Mihai Marinescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, a 
expus prevederile .proiectului de Lege 
pentru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe

ți

Ce măsuri poetice se aplică în aceste zile

pentru Îndeplinirea optimă a planului pe 1974,
PENTRU BUNA PREGĂTIRE A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR?

Alte ministere răspund la ancheta „Scînteii"
— Cu ce rezultate încheie uni

tățile din industria ușoară anul 
1974 ?

înfăptuire în

un avans
3 luni și 
De ase-

la sfîrșitul ——————— 
industria

va atinge 
productivității muncii pre- 

în planul cincinal pentru

— Din capul locului subliniez că 
anul 1974 reprezintă începutul unei 
etape noi pentru industria ușoară, 
fiind primul an de 
practică a sarcinilor și orientărilor 
privind îmbunătățirea de ansamblu a 
activității noastre și dezvoltarea în 
viitor a acestei ramuri, stabilite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la Mangalia din 
anul 1973. Indicațiile primite s-au 
concretizat în elaborarea unui nu
măr de 24 programe de măsuri, care 
se află în curs de aplicare. Din punct 
de vedere cantitativ, pină la sfîrși
tul acestui an, 
planul producției 
globale a indus
triei ușoare va 
fi depășit cu cir
ca 400 milioane 
lei. Prevederile 
de plan pe 4 ani 
din cincinal la va
loarea producției 
globale au fost 
realizate la 9 sep
tembrie a.c., cre- 
îndu-se 
pentru anul vii
tor de 
18 zile.
menea, 
anului, 
ușoară 
nivelul 
văzut 
anul 1975.

— Pornind de la aceste reali
zări, ce sarcini prevede planul 
pe anul viitor ?

— Valoarea producției globale va 
crește cu 13,2 la sută față de 1974. 
în felul acesta, în perioada 1971— 
1975, industria ușoară va realiza, pes
te prevederile planului cincinal, o 
producție suplimentară de circa 38 
miliarde lei. din care peste 14 mi
liarde lei numai în anul 1975. Aceas
ta înseamnă că Ministerul Industriei 
Ușoare va îndeplini prevederile pla
nului cincinal la producția globală 
in 4 ani, 6 luni și 14 zile. Sporuri 
importante se prevăd și la ceilalți 
indicatori. Productivitatea muncii va 
trebui să crească cu 8.5 la sută, ceea 
ce reprezintă cea mai mare creștere 
prevăzută pentru industria ușoară 
intr-un plan anual. Datorită acestui 
fapt, circa 80 la sută din sporul de 
producție se va obține pe seama 
productivității muncii. La export, se 
prevede o creștere substanțială. Ca 
urmare, în perioada 1971—1975 expor
tul industriei ușoare va depăși im
portul cu 1 760 milioane lei valută.

— Ce măsuri concrete au fost 
luate pentru asigurarea condi
țiilor necesare desfășurării nor
male a producției și. implicit, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
prevederilor planului ? 

anul 1975, iar tovarășul Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, a pre
zentat proiectul de Lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 1975. 
A fost înfățișat, de asemenea, modul 
în care se prelimină îndeplinirea 
Planului de dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socialiste România 
și execuția Bugetului de stat pe anul 
1974.

Tovarășul Ion Cârcei, secretar al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, a expus proiectul 
de Lege cu privire la modificarea 
unot articole din Constituția Repu
blicii Socialiste România și proiectul 
Legii electorale a Republicii Socia
liste România.

(Agerpres)
rai.»

— în primul rînd, sarcinile valo
rice au fost nominalizate pe produse 
fizice și sortimente. Aceste nomina
lizări s-au efectuat în proporție de 
97—99 la sută în ce privește planul 
anual și de 98 pînă la 100 la sută în 
ce privește planul pe primul trimes
tru din 1975. O altă măsură se re
feră la acoperirea cu contracte, atit 
a fondului de marfă pentru aprovi
zionarea populației, cit și pentru ex
port. în prezent sînt încheiate con
tracte pentru produsele destinate 
fondului 
sută din 
sută din 
în mod 
rarea 
pentru obiectivele de investiții care 

pentru
pieței în proporție de 93 la 
planul 
planul 
special 

studiilor

anual și de 100 la 
primului trimestru, 
am urmărit asigu- 

tehnico-economice

Ministerul
Industriei Ușoare

1

ne răspunde Karol K'O’PPICH, 
director general al Direcției plan-dezvoltare

vor începe în anul 1975. Totodată, u- 
tilajele din țară necesare noilor in
vestiții au fost contractate integral, 
iar cele din import — în proporție 
ridicată.

— Printre indicatorii de bază 
ai planului pe anul 1975 se nu
mără și cei care privesc creș
terea eficientei economice, valo
rificarea superioară a materiilor 
prime, îmbunătățirea calității 
produselor.

— Fără îndoială, acești indicatori 
pe care. în ansamblu. îi putem numi 
indicatori ai calității activității des
fășurate de fiecare colectiv de în
treprindere, prezintă o importanță 
deosebită. De aceea. în primul rînd 
se vor dezvolta intr-un ritm mai sus
ținut acele subramuri ale industriei 
ușoare care valorifică superior ma
teriile prime și ale căror produse 
sînt mult solicitate de cumpărători. 
Astfel. în anul viitor, comparativ cu 
1974, se prevede o creștere de 14,3 
la sută la confecții, 13,5 la sută la 
produsele tricotate, circa 12 la sută 
la încălțăminte. în al doilea rînd, vor 
spori in ritm mai rapid cantitățile de 
produse fabricate cu materii prime 
din tară. în anul 1975, comparativ 
cu 1974, cantitățile de țesături sub
țiri și groase de in-cinepă vor cres
te cu 30 la sută, de țesături tip mă
tase — cu 28 la sută, țesături tip 
lină — cu 14 la sută, față de 9,7 la 
sută la țesăturile tip bumbac, pen-

y

de fi- 
scopul 

unor 
supe- 

carac- 
nivelul 
țară și

tru care, după cum se știe, o parte 
din materiile prime se importă. în 
al treilea rind, se prevede un ritm 
mai rapid de creștere a cantității de 
produse din materii prime înlocui
toare. Producția de tricotaje din fire 
sintetice, de pildă, va crește în anul 
viitor cu 23 la sută față de 1974. iar 
producția de încălțăminte cu fețe din 
înlocuitori — cu 20 la sută. în vede
rea asigurării unei mai mari varie
tăți de produse și creșterii durabili
tății acestora s-a prevăzut extinderea 
consumului de fibre și fire chimi
ce ; ca urmare, ponderea aces
tora va deține mai mult de ju
mătate din totalul consumului de
materii prime ale industriei tex
tile — și anume, peste 54 la

sută, față de 37 
la sută cit a re
prezentat in 1970. 
Important este, 
in acest sens, că 
s-au luat măsuri 
concrete pentru 
utilizarea superi
oară a fibrelor și 
firelor chimice, 
prin dezvoltarea 
și modernizarea 
sectoarelor 
nisaj, în 
realizării 
sortimente 
rioare, cu 
teristici la 

cerințelor cumpărătorilor din 
străinătate.

Acționăm pe multiple planuri și 
in vederea traducerii în viată a sar
cinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea privind ridicarea nivelului 
tehnic și intensificarea creației pro
prii pentru realizarea de noi arti
cole și modele, în special pe baza 
resurselor de in. cînepă, lină, fire 
chimice, piele si altele existente în 
tară. îndeplinirea acestor obiective 
necesită mobilizarea mai puternică a 
potențialului tehnic si ingineresc de 
care dispune in prezent industria u- 
șoară. Ținînd seama de dezvoltarea 
bazei materiale, prin investițiile care 
se vor realiza, putem spune că sînt 
asigurate toate condițiile necesare 
desfășurării activității de producție la 
un nivel superior. Totodată, noile 
capacități de finisaj care au intrat 
sau vor intra în funcțiune vor per
mite ca, în anul 1975, să se obțină un 
grad de prelucrare superioară a pro
duselor noastre, să crească cantitățile 
de țesături și tricotaje imprimate, 
care sînt solicitate pe piață. în același 
timp, măsurile stabilite pe linia ridi
cării gradului de prelucrare a pro
duselor vor asigura o valorificare su
perioară a materiilor prime în indus
tria ușoară.

Convorbire realizată de
Ion TEODOR

— Cum își îndeplinesc meta- 
lurgiștii obligațiile ce le revin 
prin plan și contracte față de 
economia națională ?

— Pînă la sfîrșitul acestui an, me- 
talurgiștii vor realiza, peste preve
derile planului, circa 215 000 tone otel, 
80 000 tone cocs, 140 000 tone laminate 
finite pline, precum și importante 
cantități de produse de prelucrare 
metalurgică, Aceste rezultate au fost 
obținute prin mai buna organizare a 
procesului de producție,, printr-o ju
dicioasă folosire a utilajelor și insta
lațiilor. prin reducerea consumurilor 
de materii prime, de energie și com
bustibil. Cea mai mare parte a obli
gațiilor contractuale au fost onorate 
la nivelul preve
derilor din ba
lanțe, cu excep
ția unor dimen
siuni și calități 
la care, la ora 
actuală, mai sînt 
unele restanțe. 
Ministerul Indus
triei Metalurgice 
a luat măsura de 
a urmări în uni
tățile producă
toare modul in 
care se lichidează 
restanțele in li
vrările de țevi 
către beneficiari. 
Este vorba de 
acțiuni concrete 
întreprinse in fiecare întreprindere 
pentru fabricarea efectivă a sorti
mentelor la care se mai înregis
trează rămîneri în urmă.

— Ce laturi calitative caracte
rizează activitatea de producție 
și desfacere a anului viitor in 
unitățile metalurgice ?

— în anul viitor, industria metalur
gică va realiza o producție globală cu 
circa 80 la sută mai mare decît în 
1970. Se estimează că în anii actua
lului cincinal se elaborează suplimen
tar peste 1 milion tone oțel. Acțiuni
le întreprinse pentru diversificarea și 
ridicarea nivelului calitativ al pro.- 
ducției vor permite ca, în compa
rație cu anul 1970, în anul 1975, din 
totalul producției livrate beneficiari
lor 41 la sută să fie produse noi. Au 
fost realizate progrese însemnate în 
fabricarea otelurilor aliate, slab aliate 
și carbon de calitate, metalurgia con
tribuind astfel la asigurarea, in cea 
mai mare parte, a cerințelor impuse 
de orientarea industriei construcțiilor 
de mașini spre unele produse moder
ne, cu tehnicitate ridicată. Bunăoară, 
ponderea acestor oțeluri va repre
zenta peste 50 la sută din producția 
totală de oțel în anul 1975, față de 
38,6 la sută în 1970.

— Intr-o serie de unități me
talurgice, contractarea metalu

lui este întîrziată. Ce perspecti
ve sînt ca această activitate de 
mare importanță atit pentru 
metalurgie, cit și pentru bene
ficiari să fie grabnic încheiată ?

— în domeniul desfacerii metalului 
feros _ji neferos din coordonarea Mi
nisterului Industriei Metalurgice, cu
noașterea încă de la începutul lunii 
august a.c. a planului și a balanțelor 
materiale pe anul 1975 a dat posibi
litatea organizării din timp a activi
tății de contractare a producției de 
metal, a permis stabilirea sortimente
lor de plan-producție, repartizarea 
resurselor pe beneficiari, specificarea 

Ministerul
Industriei Metalurgice

ne răspunde ing. Pavel GHERMAN,
director general al Direcției generale de aprovizionare și desfacere

importurilor, perfectarea schimburi
lor cu țările socialiste. Totuși, întoc
mirea programelor de fabricație și 
emiterea repartițiilor pe semestrul I 
1975, in vederea încheierii contracte
lor economice, a avut loc cu oarecare 
întirziere, deoarece numai în luna 
octombrie a fost definitivată cantita
tea de metal ce urma a fi repartizată 
întreprinderilor tlin subordinea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele. Prin măsurile deose
bite luate de către întreprinderi și 
centrale, apreciem că acțiunea de 
contractare a metalului pentru se
mestrul I 1975 va fi finalizată în ur
mătoarele zile. Totodată, pentru ca 
programarea și contractarea produse
lor metalurgice prevăzute în semes
trul II 1975 să poată fi efectuate în 
condiții corespunzătoare, este necesar 
ca organele Ministerului Aprovizio
nării Tehnico-Materiaie să definiti
veze, incă în luna ianuarie 1975, ne
cesarul de metal pentru fiecare be
neficiar de plan, astfel ca specifica
țiile să fie depuse in luna martie. In 
acest mod s-ar crea condiții ca, în 
perioada aprilie-mai, să aibă loc pro
gramarea, repartizarea și contracta
rea produselor metalurgice. Trebuie 
să menționez, de asemenea, că o pro
blemă majoră ce a stat in fața sec
torului de desfacere din Ministerul 
Industriei Metalurgice — |i anume,

•“

asigurarea fondului de marfă pentru 
export și schimburi de produse side
rurgice, precum și pentru fondul pie
ței pe anul 1975, în conformitate cu 
prevederile din balanțe — a fost în 
cea mai mare parte soluționată.

— Dar unitățile industriei me
talurgice cum sînt aproviziona
te cu produsele necesare ? Ce 
întreprindeți acum pentru so
luționarea problemelor in sus
pensie ?

— în puținele zile care au mai ră
mas pînă la finele anului, întreprin
derile furnizoare de materii prime 
.pentru metalurgie, precum și între
prinderile de comerț exterior prin 

care se realizează 
importul acestor 
materii prime și 
materiale au da
toria să ia mă
suri urgente pen
tru lichidarea res
tanțelor și asigu
rarea unor livrări 
ritmice încă din 
primele zile, ale 
anului 1975. în a- 
cest scop, minis
terul a luat legă
tura cu forurile 
de resort ale uni
tăților restanție- 
re, stabilind pro
grame de acțiuni 
comune prin care 

se vor soluționa problemele afla
te în suspensie. Avem în vedere,
in mod deosebit, urgentarea contrac
tării pentru anul 1975, din țară și din 
import, a unor materii prime și ma
teriale care nu sînt achiziționate pînă 
in prezent.

Tot ca beneficiare, unele unități 
metalurgice nu au încheiat încă con
tracte pentru aprovizionarea cu can
titățile necesare de motoare electri
ce, cabluri de energie nearmate de 
semnalizare și flexibile, de textolit, 
de armături industriale și reductoa- 
re, de anvelope auto și bandă de cau
ciuc, de clei și pînză apretată pentru 
producția de abrazive. Alte materiale 
sau piese, cum ar fi argila refractară 
și aparatajul electric de joasă ten
siune, sînt suficiente cantitativ, dar 
structura sortimentală nu corespunde 
cerințelor beneficiarilor. Ministerele 
de care aparțin unitățile producătoa
re pot contribui la soluționarea aces
tor probleme, dar bine venită ar fi 
și intervenția mai hotărîtă a Ministe
rului Aprovizionării și Comitetului 
de Stat al Planificării pentru eluci
darea aspectelor aflate în competența 
lor.

Convorbire realizată de 
Cornelia CAREAN

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

INDUSTRIA

JUDEȚULUI CONSTANȚA

Unitățile industriale din jude
țul Constanța au îndeplinit pla
nul producției globale pe acest 
an. Potrivit evaluărilor făcute, 
pînă la sfîrșitul anului se va 
realiza suplimentar o producție 
în valoare de 410 milioane lei, 
constînd din 29 250 tone ciment, 

-200 km tuburi de azbociment, 
103,8 mii kWh energie electrică, 
310 bucăți combine de recoltat 
furaje verzi, 553,6 mii mp furni
re, 1 780 tone îngrășăminte cu 
fosfor, 4 527 tone acid sulfuric, 65 
tone celuloză, 145 tone hîrtie, 
13 000 mc prefabricate din be
ton armat ș.a. (Corespondentul 
„Scînteii", George Mihăescu)

INDUSTRIA

JUDEȚULUI SUCEAVA

Colectivele de muncă din uni
tățile industriale ale județului 
Suceava au îndeplinit sarcinile 
de producție aferente anului cu
rent. Pînă la sfîrșitul anului va 
fi realizată o producție-marfă 
suplimentară în valoare de 238 
milioane lei. însuflețiți de ho- 
tăririle Congresului al XI-lea, 
minerii se angajează să realizeze 
peste plan aproape 5 700 tone 
barită și peste 1 700 tone mine
reu de mangan-marfă, în vreme 
ce forestierii țin să depășească 
realizările de pînă acum cu 
7 500 mc lemn pentru celuloză 
și peste 6 850 mc cherestea ; co
lectivele de muncă din cadrul 
Combinatului de prelucrare a 
lemnului vor produce peste pre
vederi 885 tone plăci fibrolem- 
noase, 6 321 tone plăci de așchii 
din lemn, 3 757 mp parchete, iar 
chimiștii de la Combinatul de 
celuloză și hîrtie vor livra su
plimentar 729 tone hîrtie. (Co
respondentul „Scînteii", Gh. 
Parascan).

12 UNITĂȚI ECONOMICE 

DIN JUDEȚUL ALBA

12 unități economice din ju
dețul Alba au raportat îndepli
nirea înainte de termen a pla
nului anual la producția globală. 
Pînă la sfîrșitul anului aceste u- 
nități prelimină realizarea unei 
producții globale suplimentare 
de peste 65 milioane lei, livrînd 
importante cantități de produse, 
cum sint : prefabricate din be
ton, cherestea, produse refrac
tare, ciorapi și tricotaje, încăl
țăminte, articole din porțelan 
etc. Printre colectivele de mun
că fruntașe se situează cele de 
la I.M. Baia de Arieș, l.P.B. 
Aiud, întreprinderea de produse 
refractare, „Ardeleana" și „Por
țelanul" din Alba-Iulia, „Sebe- 
șul“-Sebeș' și altele. (Corespon
dentul „Scînteii", Ștefan Dinică).

OȚELARil REȘIȚEN8

Cil producția primului schimb 
al zilei de 16 decembrie, oțela- 
rii de la Combinatul siderurgic 
din Reșița au repurtat un nou 
și valoros succes : realizarea 
integrală a sarcinilor de plan pe 
anul 1974. Pe baza succesului 
obținut sînt create toate premi
sele pentru înfăptuirea angaja
mentului, pe care și l-au luat — 
și anume, de a realiza în acest 
an, pentru prima oară în istoria 
Reșiței, un milion tone de oțel. 
(Corespondentul „Scînteii", Ni
colae Catană).
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construcției noastre socialiste cei mai mici școlario
PROGRAMUL 1

Studioul „Alexandru Sahia" ne-a 
oferit recent prilejul de a trece în 
revistă o serie de filme de scurt- 
metraj, prezentate în cadrul con
cursului „Cupa de cristal" rezervat 
celor mai bune documentare și filme 
de animație din producția ’74 a stu
diourilor „Sahia", „Animafilm", te
leviziunii, inclusiv filme ale. studen
ților (regie, operatorie) de la Insti
tutul de artă teatrală și cinemato
grafică. Ne vom opri, în cele ce ur
mează, asupra filmului documentar, 
încercînd să prezentăm Cîteva as
pecte cu caracter mai general, pri
vitoare la orizontul și finalitatea 
creației din acest important sector al 
cinematografiei naționale.

Anul 1974 —anul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării și al Congre
sului al XI-lea al P.C.R. — a fost 

■ pentru cineaștii documentariști anul 
unor preocupări de maturitate, evi
dente într-o serie întreagă de filme 
cu incontestabile virtuți social-educa
tive. Documentarele de sinteză, su- 
gerînd pregnant uriașele progrese 
obținute de poporul român în dife
ritele domenii ale construcției so
cialiste, ca și cele consacrate unor 
realități mai particulare, dar semni
ficative pentru dăruirea și forța 
creatoare a făuritorilor noii orin- 
duiri — filme consemnate elogios de 
critica de specialitate — au de
monstrat posibilități, specifice genu
lui, de influențare a conștiinței unui 
public extrem de numeros.

Omul de azi — se știe — simte o 
uriașă nevoie de a-1 cunoaște pe om. 
Pe cel din apropiere și pe cel de 
departe. Prin filmul documentar, 
omul de azi — constructorul societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
— poate dobîndi, atît un plus de 
cunoaștere, cît și o confirmare ra
țională și pasională a ceea ce știe. 
Documentarul procură omului o mai 
ascuțită conștiință de sine și tot
odată invită la o participare mai ac
tivă în cadrul efortului colectiv, al 
întregii țări, care-i inspiră mîndrie, 
satisfacție, încredere. în general 
vorbind, activitatea documentariștilor 
noștri poate fi comparată cu aceea 
a unor harnici mozaicari : cu fiecare 
film ei așază cite o nouă dală 
într-o compoziție amplă, tridimen
sională, „dublet" al muncii, al con- 
structivității, al vieții. Cu fiecare 
film se întregește o nouă geografie 
cinematografică a patriei, o geogra
fie care e și fizică, și economică, și 
istorică, și morală. Cu alte cuvinte, 
omului, tuturor oamenilor li se oferă 
posibilitatea să se familiarizeze — 
prin imagini concrete, directe — cu 
cele mai variate probleme ale exis
tenței și să mediteze asupra lor.

Cimpul de subiecte și de teme, de 
procedee și de mijloace de expresie 
al filmului documentar e aproape ne
limitat. Inlroducindu-le cu franchețe 
în actualitate, filmele anului ’74 ne 
vorbesc bunăoară despre construc
țiile hidroenergetice („Simfonie în 
re major"), despre modernizarea in
dustriei („Otelărie. la ora cibernetic 
cii“), despre recolte și valorificarea

lor („Lungul drum al pîinii către 
casă") ; ele își propun ca temă con
sacrarea 
„ARO" 
lumea"), dăruirea unor specialiști re
partizați la locuri de muncă „vitre
ge" („începuturi"), priceperea ma
tură a tinerilor muncitori („Iscusința 
nu așteaptă vîrsta"), experiența unor 
inovatori și inventatori („Oameni de 
milioane") și așa mai departe, fără 
a-i uita pe cei care încalcă normele 
unei conduite demne și legile tării 
(„Iarna unor pierde-vară", „S-a în- 
timplat intr-o duminică", „Dincolo 
de poartă e șoseaua"), subliniindu-se

internațională a mașinii 
(„Un automobil străbate

cerințe, înscriindu-se în cea mai bună 
tradiție a documentarului românesc. 
Multe altele însă sînt, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, debitoare 
sub acest raport. Dacă, în ansamblu, 
documentarele atestă o mai conturată 
fizionomie a individualității realiza
torilor, o mai precisă energie de .de
cizie a acestora, prin unghiurile de 
filmare, prin alegerea temelor și ca
drelor etc. se poate observa, tot
odată, o anume supralicitare a unor 
tehnici și procedde care, prin repe
tiție. duc la uniformizare. După abu
zul de panoramări circulare, după 
abuzul de transfocări, iată că anul

Sugestii pentru creatorii
de filme documentare

schimbările de structură și de men
talitate survenite în societatea noas
tră contemporană.

Dar filmul documentar are și ca
pacitatea de a evoca trecutul, înde
părtat sau apropiat. Această capaci
tate îi dă putința de a stabili para
lele și comparații concludente. Evo
carea istoriei naționale este făcută 
prin incursiuni arheologice sau prin 
reconstituiri-pamflet încărcate de 
emoție și cu o amplă rezonanță ac
tuală. Exemplele ar putea fi multi
plicate, dar e de preferat, cred, să 
intercalăm aici o dimensiune critică 
mai consistentă.

Se poate afirma că apropierea do
cumentarului de realitate se produce 
cu mai multă vigoare decît în tre
cutul apropiat. Totuși, cu cîteva ex
cepții, nu asistăm la întilniri „reve
latoare", decisive din punct de ve
dere cinematografic, la momente de 
excepțională încărcătură expresivă. 
Progresul școlii noastre documentare 
e analog cu acela al filmului de fic
țiune; adică e caracterizat de o creș
tere cantitativă și calitativă a zonei 
medii, din' ce în ce mai solidă, care 
nu face deocamdată loc „vîrfurilor", 
expansiunii unor mari vocații. Chiar 
teme și subiecte dintre cele mai ge
neroase sînt puse în valoare doar 
parțial — cu o insuficientă contribu
ție a autorilor în ce privește inter
pretarea fenomenelor, afirmarea preg
nantă a unui punct de vedere asupra 
realităților evocate. Or, filmul docu
mentar nu este , doar „consemnare" (și 
aceasta adeseori needificatoare, din 
pricina unui conținut informativ des
tul de sărac), ci presupune în mod 
necesar angajare, participare, spirit 
militant.

Cele mai reușite dintre realizările 
ultimului an — unele dintre ele amin
tite mai înainte — răspund acestor

acesta a venit rîndul inovației denu
mite „split-screen", adică ecran îm
părțit în două, trei sau mai multe 
sectoare, fiecare cu imaginea sa au
tonomă, întregul tinzînd să dea un 
efect de presupusă complexitate și 
fiind, de fapt, o simplă împestritare 
(cu rare excepții, într-adevăr funcțio
nale). în sfirșit, efectivei ameliorări 
a construcției și ritmurilor interioare 
și exterioare ale filmelor continuă 
să-i corespundă — în negativ — o 
carență cronică a comentariului (și 
ca text, și ca rostire, dar mai ales ca 
text). Aparte, faptul că un comenta
riu prost poate să compromită o al
cătuire bună de imagini, trebuie să 
avem mereu în vedere funcția inte
gratoare a cuvîntului, coerența și 
sporul de înțelegere prin care acesta 
contribuie la elevarea „discursului" 
cinematografic, la eficacitatea sa edu
cativă. Astfel, cel mai urgent pas îna
inte e de făcut tocmai în domeniul 
comentariului, al textului scris și 
apoi vorbit, al coloanei sonore care, 
împreună cu imaginea, formează uni
tatea audio-vizuală a operei filmice.

Expresivitatea și valoarea docu
mentarelor noastre rezidă mai ales 
în felul nou, proaspăt, de a vedea 
și de a înțelege realitatea, mulțimea

lucrurilor și fenomenelor care sălăș
luiesc în omul socialist și în lumea 
făurită de el. Depind, prin urmare, 
de capacitatea de a media, de a mij
loci cunoașterea acestui om și a lu
crurilor sale, creîndu-se o stare de 
încredere și de armonie a fiecărui 
individ în râport cu propriul său co
lectiv, cu patria întreagă. Documen
tarul poate să'devină și devine, cînd 
este autentic, un factor de solidari
zare socială, de unificare partinică și 
patriotică.

în acest sens, de o importanță 
vitală pentru evoluția documentaris- 
mului nostru cinematografic sînt in
dicațiile cuprinse in Programul Parti
dului Comunist Român. Mai mult 
poate decit în cazul altor mijloace de 
informare și formare — scurtului și 
mediului-metraj documentar, pe ma
rile și pe micile ecrane, li se impune, 
cu o necșsitate izvorîtă din însăși 
natura sa, reflectarea globală, cuprin
zătoare a vieții. Adică reflectarea 
tuturor componentelor și aspectelor 
realității, văzute în mișcarea lor dia
lectică. Cineaștii documentariști au 
fără îndoială datoria de a lărgi și 
adinei semnificația rolului lor de 
educatori (bineînțeles, educați) ai pu
blicului larg, căutfnd și găsind la tot 
pasul rețele de conexiune din ce în 
ce mai complexe și mai dense, me
dieri de la cauză la efect, care să 
apropie și să omogenizeze imaginea 
vieții actuale a țării. Datorită și 
promptitudinii în timp a intervenției 
lor, documentariștii trebuie să con
tribuie, așa cum se scrie în Program, 
la reflectarea gradului de dezvoltare 
socială, a caracterului forțelor și re
lațiilor de producție într-o anumită 
etapă istorică, (inind seama că „in 
condițiile orinduirii socialiste arta 
reflectă realitatea relațiilor noi de 
producție și sociale, bazate pe egali
tate și dreptate socială, pe colabora
re, prietenie și stimă între oameni, 
noua poziție a omului, de libertate și 
demnitate socială".

Evoluind într-o atare direcție, do
cumentariștii noștri vor aduce un 
aport real și eficace la cristalizarea 
artei (cinematografice) înțelese ca 
autoconștiință a procesului de înain
tare, de progresivă umanizare, așa 
cum dorea și prevedea Marx, a omu
lui — aici și acum, sub cerul curat 
al României socialiste.

16,00—17,00 Teleșcoală.
17,30 Telex.

Din țările socialiste.
Emisiune de actualitate mu
zicală.
Universitatea TV. Invitați : 
acad. Emil Conduracht, prof, 
dr. Ionel Achim, dr. Răzvan 
Theodorescu.

18,35 .Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,20 1001 de seri : Felix motanul.
19,30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret.
21,25 Ultimele secrete 

animalelor (II).
22,10 24 de ore.

ale lumii f

Atestatul unei reușite pedagogice
a- 
de 

mai

PROGRAMUL 2 
I 

20,00 Concertul orchestrei 
nice a Radiotelevizlunil 
ne. Transmisiune directă din 
Studioul de concerte. Ciclul : 
Trilogia simfonică finală „Mo- 
zart-Ceaikovskl“. Dirijor : 
Iosif Conta. Solistă : Emilia 

’ Petrescu.
22,15 „Chip comunist incandescent 

și pur" — emisiune de ver
suri.

simfo- 
româ-

DE LA ARHIVELE
STATULUI

în conformitate cu dispozițiile 
Decretului Consiliului de Stat 
nr. 472/1971 republicat în Bule
tinul Oficial partea I, nr. 155/10 
decembrie 1974, deținătorii de 
valori documentare care fac par
te din Fondul Arhivistic Națio
nal pot depune declarațiile Ia 
Direcția generală a Arhivelor 
Statului, cu sediul în București, 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 29, 
zilnic între orele 7—15, și la fi
lialele județene ale 
Statului.

Formularele pentru 
vele declarații se pot 
la sediul Direcției generale a 
Arhivelor Statului, precum și de 
la filiale județene ale acestora. 
Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 16 21 60.

Arhivelor
respecti- 

ridica de

Consemnam, la deschiderea 
nului școlar, o cifră record 
elevi în clasa I — 472 000 — 
mare decît oricînd în istoria învăță- 
mîntului românesc. Acești cei mai 
mici școlari și-au ocupat cu emoție 
locurile în bănci și s-au acomodat 
încetul cu încetul, cu noua lor iden
titate. Am avut prilejul să-i văd la... 
lucru, acum, cînd înaintea vacanței 
de iarnă au o „vechime" de aproape 
un trimestru. Școala generală nr. 136, 
din cartierul bucureștean „Ferentari", 
are nu mai puțin de 17 clase I, de 
la A Ia R, cu Circa 750 de elevi. Prac
tic, dimineața, școala este realmente 
în „stăpînirea" lor, iar în recreații, 
pe coridoare și în curte, larma și 
voioșia dovedesc elocvent că elevii 
din clasa I se simt aici... acasă.

Clasa I A. Toate cele 44 de locuri 
în bănci sînt ocupate. Nu 
nimeni. în clasă este liniște, 
poate fi într-o încăpere în care se 
află laolaltă peste patruzeci

lipsește 
atîta cit

află laolaltă peste patruzeci de copii 
care abia au împlinit 6 ani. începe 
lecția de desen. învățătoarea Ana 
Dobrescu explică elevilor ce au 
de făcut : mai întîi să tragă cu 
creionul două linii paralele, apoi să 
privească mingile așezate pe cate
dră și să le deseneze, iar la urmă să 
le coloreze. Cu răbdare, ici un sfat, 
dincolo cu un cuvînt de laudă sau de 
blîndă dojană. învățătoarea se oprește 
la fiecare elev, le poartă mina pe 
foaia de hîrtie, le potrivește creionul 
între degete.

Cînd se sună sfirșitul lecției, ulti
ma din programul zilei, cițiva mai 
rămîn aplecați asupra blocului de 
desen, alții se grăbesc să se îmbrace, 
bineînțeles tot cu ajutorul mereu so
licitat, mereu prezent, al învățătoa
rei. Este bucuroasă și mulțumită de 
modul cum a decurs ziua de astăzi, 
dar e cam răgușită și după ce ulti
mul copil 
zîmbetului 
sită.

— Nu e

părăsește clasa, în locul 
apare o mină puțin obo-

Zile de iarnă la Amara

Florian POTRA

tradițiilor 
din zona 

Ciubotaru).

de Tadeusz 
compuse în

expuneri, cum ar fi „Sar- 
ce revin comunei în lu- 
documentelor Congresului

MARMAȚIA ’74"

Este binecunoscut 
faptul că școala polo
neză modernă de com- 

■ poziție s-a afirmat ca 
una dintre cele mai 
interesante dintre șco
lile europene. însăși 
tradiția muzicii polo
neze este foarte grăi
toare.

Cu cîțiva ani în 
urmă într-u.n colocviu 
internațional, la Wei
mar, cei mai__ , __ __  tineri 
compozitori ai Polo
niei, proaspeți absol
venți ai conservatoa
relor din Varșovia și 
Cracovia, dovedeau 
prin creațiile lor mul
tă maturitate, o teh
nică impecabilă, origi
nalitate in scriitură, 
dorința de a impune, 
așa cum au făcut 
precursorii lor cei mai 
îndepărtați — muzica 
poloneză în circuitul 
valorilor universale. 
Pentru ei, creațiile ul
timelor trei decenii 
sînt un punct de ple
care, o largă fereastră 
către desâvîrșirea ex
presiei, către rafina
mentul imaginii sono
re...

Sub aceste auspicii 
generoase se desfășoa
ră „Zilele muzicii po
loneze". In acest cadru 
am ascultat in primă 
audiție „De natura so- 
noris" II, compusă de 
Penderecki cu trei ani 
în urmă, o pledoarie 
pentru fantezia, inge
niozitatea cu care pot 
fi îmbinate timbrele

instrumentale, cu re
zonanțe care impre
sionează auditoriul. 
Dar nu sonoritatea în 
sine produce cel mai 
mare efect (notăm 
aici excelenta partici
pare a orchestrei Fi
larmonicii bucurește- 
ne), ci viața ce o dă 
mișcarea lor, schimba
rea lor, motorul invi
zibil care ține încor
dată atenția ascultăto
rilor și lasă așteptat 
evenimentul. Ni s-au 
oferit spre audiție și 
„Sonetele de dragoste" 
pe versuri de Shakes
peare 
Baird, 
1956, o lucrare de. ti
nerețe, în care stilul 
„Baird" este mai pu
țin conturat, o tălmă
cire a versurilor în 
care plutește aerul re
nascentist. Solistul — 
baritonul Jerzy Artysz 
de la Opera din Var
șovia — cu vocea sa 
timbrată a nuanțat 
frazele, lăsînd să fie 
savurate emoția, vi
brația fiecărei imagini.

Ca totdeauna ne-a 
apărut proaspătă lu
crarea lui Witold Lu
toslawski, „Livre pour 
orchestre", celebră pa
gină a literaturii po
loneze de azi, care de
monstrează cum o mu
zică complexă, foarte 
condensată în idei, 
care dă friu liber fan
teziei. inspirației, care 
are pasaje aleatorice, 
pasaje care se reali-

libitum", 
ține încordată 

ascultătorilor
zează 
poate 
atenția 
pe tot parcursul ei.

în fine, a fost mult 
aplaudată și pianista 
Lydia Grychtolowna 
care a dăruit concer
tului al doilea de Cho
pin nu numai virtuo
zitatea rezolvării difi
cilelor pasaje, dar și 
multă pasiune, dezlăn
țuirea viguroasă a 
murilor populare, 
pletirea firească 
pagini de visare, 
tr-un cuvînt, o tălmă
cire de mare sensibili
tate.

„Zilele muzicii polo
neze" — o reîntîlnire 
cu pagini semnate de 
Chopin, Penderecki, 
Baird, Lutoslawski, în- 
tilnirea cu un bun mu
zician, sigur în împli
nirea riguroasă a fie
cărui opus, dirijorul 
Jerzy Katie wiez, de 
la Opera și Filar
monica din Gdansk, 
apo'i, audierea Ca- 
pellei eracoviensis, cu
noscuta formație ce 
știe atît de limpede, 
de convingător să cin- 
te și Bach, și Spisak — 
pot fi consemnate ca 
remarcabile succese ale 
stagiunii, iar pe agenda 
schimburilor culturale 
dintre țările/ noastre, 
un semnificativ mo
ment.

Smaranda
OȚEANU
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ROMÂNIA-FILM” prezintă comedia poloneză

URMĂRIT- URMĂRITĂ 1

SLOBOZIA (Corespondentul 
„Scînteii", Lucian Ciubotaru). — 
Din primele zile ale anului viitor, 
stațiunea balneară Amara, apar- 
tinînd Oficiului județean de tu
rism Ialomița, va funcționa cu o 
capacitate de 550 locuri și în 
timpul iernii. Pentru a asigura con
diții optime de desfășurare a acti
vității, toate pregătirile necesare

cazării și efectuării tratamentelor 
pe timpul friguros au fos't termi
nate. După cum ne informează to
varășul Vasile Remetea, directorul 
O.J.T.
cite 18
nuarie.
mente, 
cursul acestui an, prevăzut cu în-

Ialomița, seriile. vor fi de 
zile și vor începe la 5 ia- 
In noul pavilion de trata- 
care a fost inaugurat in

treaga aparatură necesară 
tru aplicarea unei multitudini 
de procedee (împachetări, băi calde 
cu apă din lac, fizioterapie etc.), 
pacienții care suferă de reumatism 
cronic sau de diferite afecțiuni ale 
aparatului locomotor vor beneficia 
de ’ calitățile terapeutice binecu
noscute ale nămolului de la Amara.

deloc ușor să lucrezi cu 
clasa I, mai ales cînd ai atît de 
mulți elevi, abia trecuți de 6 ani — 
mărturisește învățătoarea Ana Do- 
brescu. Trebuie să ai ochi pentru 
fiecare, să-l ajuți, să vorbești, să-1 
asculți pe fiecare. Și sînt 44. Lucrul 
cu clasa I presupune respectarea cu 
rigurozitate a unor principii și nor
me pedagogice precise, dar îți pre
tinde in plus multă, foarte multă 
răbdare, calm, blîndețe, înțelegere.

Discuția continuă în cancelarie, 
împreună cu directorul școlii, prof. 
Gh. Teodorescu.

— Prezenta în școală a unui 
măr atît de mare de elevi de c 
I ne-a impus, evident, o serioasă 
tivitate organizatorică. în pri 
rînd, la aceste clase am repart 
cadrele didactice cu mai multă 
periență, care stau permanent 
clasa lor, de cînd intră și pină 
din școală. Am alcătuit apoi un p 
gram riguros de studiu, schimb 
experiență, interasistențe între me 
brii colectivului de învățători de 
clasa I. Ne ajută foarte mult și ( 
mitetele de părinți.

Am vorbit și cu celelalte cadre c 
dactice. Am remarcat entuziasmul 
seriozitatea cu care s-au atașat i 
clasa lor, de activitatea cu aceș 
mici școlari, hotărîrea de a mun 
cu perseverență, cu dăruire. Am re 
ținut și unele observații întemeiat 
— referitoare la sprijinul pe car 
fiecare părinte ar trebui să-1 dea co 
pilului său școlar, propuneri adresa 
te forurilor de invățămint — de 4 
studia posibilitatea limitării efecti
velor de elevi din aceste clase și i 
repartizării lor cît mai echilibrate pe 
școli și circumscripții școlare, de a 
pune la îndemîna învățătorilor mai 
multe și mai variate materiale di-, 
dactice intuitive etc.

într-adevăr, activitatea Ia clasa I 
reclamă atenție și grijă deosebită din 
partea cadrelor didactice, dar și a 
conducerilor de școli, a organizațiilor 
de partid, care au datoria să 
adopte mijloacele adecvate pen
tru ca studiul celor mai mici elevi 
să se desfășoare în cele mai bune 
condiții. îndeosebi acolo unde, 
la fel ca la Școala generală nr. 136, 
funcționează un număr mare de cla
se I. colectivele didactice trebuie să 
se bucure de sprijinul susținut al 
forurilor de invățămint, al consiliilor 
populare, al organizațiilor de tineret, v 
de femei, care pot da un sub
stanțial ajutor în asigurarea ca
drului corespunzător pentru învăță
tură și recreație al elevilor din clasa 
I : îngrijirea și înfrumusețarea cla
selor, organizarea semiinternatelor, 
îmbogățirea materialelor didactice și 
intuitive, alcătuirea unor programe 
educative-recreative etc.

Părinții elevilor din clasa I, cînd 
își trimit copiii la școală, pot fi li- ■ 
niștiți : desfășurarea cursurilor a de
monstrat, o dată mai mult, că în fie
care clasă veghează învățătoarea sau 
învățătorul, oameni competenti și in
tegri, profund atașați profesiunii și 
înaltei lor meniri educative.

Florica DINULESCU

jn zilele vacanței

„IN RITM 
CU TINEREȚEA"

Frumoasa stațiune Băile Hercu- 
lane din județul Caraș-Severin a 
găzduit duminica trecută concursul 
„In ritm cu tinerețea", dedicat for
mațiilor vocale și instrumentale de 
muzică ușoară pentru tineret. Or
ganizată sub egida comitetului ju
dețean al U.T.C. și a centrului ju
dețean de 
populare și a 
masă, această 
nat un mare 
tiști amatori 
sebeș, Oțelul 
Reșița și din 
lae Cătană).

îndrumare a creației 
mișcării artistice de 
manifestare a antre- 
număr de tineri ar- 
din orașele Caran- 
Roșu. Bocșa, Anina, 

alte localități. (Nico-

între 16 și 22 decembrie, în mu
nicipiul Sighetu Marmației se 
desfășoară cea de-a Vl-a ediție ă 
Festivalului de datini și obiceiuri 
laice de iarnă — „Marmația ’74". 
Programul acestei manifestări cu
prinde o gamă largă de acțiuni 
cultural-educative, din care spi
cuim : spectacole de datini și obi-. 
ceiuri laice de iarnă, magazin mu
zical — „Folclorul — tezaur de 
geniu popular", expoziții de cera
mică populară, de artă naivă a ar-

Ss

'a;

tiștilor amatori, de carte maramu
reșeană, un concurs de plugușoare, 
gală de filme cu tematică folclori
că, precum și alaiul măștilor, alta
relor alegorice și parada portului 
popular. Festivalul prilejuiește 
tradiționala întilnire a fiilor Mara
mureșului — o amplă dezbatere 
publică cu localnicii asupra reali
zărilor obținute și a perspectivelor 
de viitor în lumina documentelor 
Congresului al XI-lea al partidu
lui, recitaluri de poezie patriotică, 
cadran politic, simpozioane, mese 
rotunde pe tema : „îndeplinind 
hotăririle Congresului al XI-lea al 
partidului, urcăm spre comunism". 
(Gh. Susa).

cănești, Sfîntu-Gheorghe, Perișoru, 
Muntenii-Buzău, Mihail Kogălni- 
ceanu, Făcăeni ș. a. Sătenii au ur
mărit 
cinile 
mina
al XI-lea al partidului", simpozi
oane pe teme de etică, recitaluri 
de poezie patriotică, spectacole de 
cintece și dansuri populare. De 
menționat că în programele care se 
vor desfășura timp de trei luni, 
organizatorii și-au propus să ur
mărească valorificarea 
și obiceiurilor de iarnă 
Bărăganului. (Lucian

„IARNA 
IALOMIȚEANĂ"

Duminică, in așezămintele cultu
rale din județul Ialomița a început 
a Vl-a ediție a cintecului și jocu
lui popular din Bărăgan — „Iarna 
ialomițeană". Deschiderea ciclului 
de manifestări a avut loc la cămi
nele culturale din comunele Cio-

la

CONCURS 
DE MUZICĂ CULTĂ 

Șl DANS CLASIC
Timp de 3 zile s-a desfășurat

Pitești cea de-a doua ediție a Fes
tivalului concurs de muzică cultă 
și dans clasic „Darclee". Organiza
torii — Centrul județean de îndru
mare a creației populare și a miș
cării artistice de masă și Comite-
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întreprinderea cinematografică a 
municipiului București a alcătuit 
pentru pionierii și elevii Capitalei 
un bogat program de filme pe timpul 
vacantei de iarnă : 17 cinematografe 
bucureștene vor prezenta, in matinee 
speciale, 74 de titluri.

în primul rind vor avea loc cî
teva premiere : „Nemuritorii", pro
ducție a Casei de filme 5, realizare 
a regizorului Sergiu Nicolaescu. 
un scenariu de Titus Popovici. 
vestea viteazului Janos", desen 
mat de lung metraj, produs de Stu
diourile din R. P. Ungară. „Trei a- 
lune pentru Cenușăreasă", coproduc
ție R. S. 
mană, un 
mate de 
prezentat 
între 23 decembrie 1974 și 5 ianua
rie 1975. Tot aici va putea fi urmă
rit ciclul „7 regizori. 7 filme", cu- 
prinzind „Frații Jderi" (regia Mircea 
Drăgan), „Dragostea începe vineri" 
(regia Virgil Calotescu), „Secretul 
cifrului" (regia Lucian Bratu), „Ilai-

după 
„Po- 
ani-

Cehoslovacă—R. D. Ger- 
program de desene ani- 

Walt Disney, care va fi 
la cinematograful Capitol,

tul municipal Pitești pentru cultu
ră și educație socialistă — și-au 
propus stimularea creației pentru 
muzica cultă, depistarea de noi ta
lente de interpreți ai genului. Con
cursul a reunit soliști vocali și in
strumentiști, precum și soliști și 
cupluri de balet din, 18 județe ale 
țării. La festivități au fost invitați 
interpreți de prestigiu de la con
servatorul „Ciprian Porumbescu" 
și de Ia Teatrul de operă și balet 
din București, care au prezentat 
interesante recitaluri. (Gh. Cîrstea).

EXPOZIȚIE
DE ARTĂ PLASTICĂ

Marți, 17 decembrie, Ia clubul 
întreprinderii forestiere de exploa
tare și transport din Tg. Secuiesc 
s-a deschis o expoziție de artă 
plastică consacrată muncitorilor 
forestieri. Organizată cu prilejul 
„Săptăminii artelor plastice din 
Republica Socialistă România", ex
poziția reunește peste 30 de lucrări 
de pictură și. grafică ale artiștilor 
Kosztandi Jeno, Kosztandi Katalin, 
Vetro Andras și Szerenyi Maria, 
inspirate din munca și viața fo
restierilor, din realitățile cotidiene 
ale tinărului județ Covasna aflat 
în plină dezvoltare pe calea indus
trializării socialiste. (Gcza Tomori).

1
Expoziție la Muzeul 

de artă populară
Muzeul de artă populară al 

Republicii Socialiste România 
prezintă, incepînd de miercuri, 
Ia Galeriile din str. Academiei 
nr. 15, o expoziție intitulată 
„Obiceiuri populare de iarnă". 
Cele peste 150 de obiecte expu
se, folosite în practicarea obi
ceiurilor, tradiționale de iarnă ale 
poporului nostru, constituie o 
parte din numeroasele piese a- 
chiziționate de specialiști ai mu
zeului cu prilejul cercetărilor 
întreprinse în ultimii doi ani în 
mai multe zone etnografice ale 
țării. Ele ilustrează ingeniozita
tea și talentul meșterilor popu

lari anonimi care le-au creat, 
originalitatea acestor obiceiuri 
din lumea satului românesc, op
timismul și exuberanța caracte
ristice poporului nostru. Printre 
exponate figurează și numeroa
se măști pe care le folosesc co
lindătorii în timpul sărbătorilor 
de iarnă, obicei foarte vechi des
cris în multe lucrări ale cărtu
rarilor noștri de seamă, ca Di- 
mitrie Cantemir sau spătarul 
Nicolae Milescu. Se întilnesc, de 
asemenea, în expoziție costume 
specifice teatrului popular, ca și 
instrumente muzicale tradițio
nale.

ducii" (regia Dinu Cocea). „Bariera" 
(regia Mircea Mureșan). „Capcana" 
(regia Manole Marcus) și „Un co
misar acuză" (regia Sergiu Nicolaes
cu). Mai sint organizate ciclurile in
titulate „Tineri ai zilelor noastre în 
filmul românesc", „Filme pentru 
mici și mari" etc., precum și 8 ci
cluri tematice de desene animate. 
Deci, pelicule de diferite genuri, cele 
mai multe — creații ale cineaștilor 
noștri, alese pentru tematica lor in
teresantă, educativă și valoarea lor 
artistică. își așteaptă publicul.

(Agerpres)

Pentru cadrele
didactice

ILFOV (Corespondentul „Scînteii", 
Al. Brad). — Pe timpul vacanței de 
iarnă a elevilor, paralel cu numeroa
sele acțiuni pe care le vor organiza ' 
in școlile, căminele culturale și ca
sele de cultură, cadrele didactice din 
județul Ilfov participă la o bogată 
activitate politică, instructiv-educati- 
vă. în acest scop, secția de propa
gandă a comitetului județean de 
partid a întocmit un amplu program 
de acțiuni (dezbateri, seminarii, con
sultații etc.) pentru perioada 22 de
cembrie 1974—11 ianuarie 1975, la 
care vor participa locțiitorii secreta
rilor comitetelor comunale de partid, 
directorii și secretarii de partid din 
școli, propagandiștii tuturor formelor 
de invățămint de partid și U.T.C., 
comandanții-instructori de unități 
pionierești. Aceste activități sint me
nite să ducă la cunoașterea aprofun
dată și la aplicarea în practică a sar
cinilor ce revin corpului didactic din 
documentele Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

De asemenea, în cadrul unor dis
cuții organizate cu toți profesorii vor 
fi dezbătute concluziile desprinse in 
urma unui recent control efectuat de 
inspectoratul școlar județean privind 
predarea fiecărui obiect de învăță- 
mint, vor analiza și stabili măsurile 
ce se impun a fi luate pentru îm
bunătățirea, în continuare, a mun
cii de formare și educație comunistă 
a elevilor.

/

„PELICULA DE. 

AU®“
Miercuri după-amiază a avut loc 

festivitatea de premiere a filmelor 
participante la cea de-a Il-a ediție 
a festivalului cinecluburilor bucu- 
reștene — „Pelicula de aur".

Juriul, prezidat de criticul D. I. 
Suchianu, a atribuit Marele premiu 
și Medalia de aur filmului „Compo
ziție cu caldarîm" (cineclubul „E- 
cran-util"). Au mai fost distinse cu 
medalii de aur și premii speciale a- 
tribuite de revistele „Cinema" șl 
„Contemporanul" și de ziarul „Mun
ca" filmele „Baladă albă" (Institu
tul de arhitectură „Ion Mincu"), „O- 
magiu", „Șăpînța" și „Test" (cine
clubul „Hermes" al lucrătorilor din 
comerț), „Agerpres transmite" .(„Ci- 
nepresclub").

Au mai primit medalii de argint, 
bronz și mențiuni un număr de 20 
filme.

(Agerpres)
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Realegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comu
nist Român îmi oferă marea plăcere de a vă transmite felicitări din toată 
inima pentru înalta încredere ce o are partidul în dumneavoastră.

Urîndu-vă numai succese în înalta dumneavoastră funcție, îmi 
exprim convingerea sinceră că relațiile de cordialitate și cooperare care 
există atît de fericit între cele două țări vor continua să înflorească în 
interesul reciproc al popoarelor noastre prietene.

Transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire dumneavoastră 
ți poporului prieten al României, progres și prosperitate Continue.

Cu cea mai înaltă și frățească considerație,

MOHAMMED 
ANWAR EL-SADAT

Plecarea unei delegații a C.C. 
al P.C. R. la Budapesta

Cronica zfei
Miercuri seara a plecat la Buda

pesta o delegație a Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care va parti
cipa la întîlnirea pregătitoare a Con
ferinței partidelor comuniste și mun
citorești din Europa.

Din delegație mai fac parte Ghi- 
zela Vass, Ștefan Voicu, membri ai 
C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Du
mitru Turcuș și Constantin Vasiliu, 
adjuncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent dr. Biczo Gyorgy, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești.

Excelenței Sale SIR ANTHONY MAMO
Președintele Republicii Malta

LA VALLETTA

Cu ocazia învestirii dv. în funcția de președinte al Republicii Malta, 
vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări, împreună cu urările mele 
de fericire personală, de prosperitate și bunăstare pentru poporul maltez 
prieten.

Dorind poporului maltez noi succese pe calea dezvoltării indepen
dente, îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor con
tinua să se dezvolte în interesul lor, al păcii și cooperării internaționale,

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vizite și întîlniri ale delegației 
Frontului de Eliberare din Mozambic
Delegația .Frontului de Eliberare 

din Mozambic, condusă de Sa
mora Moises Machel, președintele 
FRELIMO, a făcut miercuri o călă
torie în județul Argeș. In cursul di
mineții, oaspeții mozambicani « s-au 
întîlnit, la sediul Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., cu membri ai 
biroului comitetului județean de 
partid, iar la întreprinderea de auto
turisme din Pitești cu reprezentanți 
al comitetului oamenilor muncii din 
această unitate industrială, după 
care au vizitat principalele secții de

producție ale întreprinderii. După- 
amiază, membrii delegației au vizitat 
Muzeul județean Argeș, Tehnic-clu- 
bul și Casa de cultură a sindicatelor 
din Pitești.

în. cursul după-amiezii de marți, 
membrii delegației FRELIMO au 
avut întîlniri de lucru la C.C. al 
P.C.R., Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Ministerul.Educației și în- 
vățămîntului și la Ministerul Apă
rării Naționale.

(Agerpres)

Ansamblul artistic „Mansude" din 
Phenian, care, în cadrul planului de 
colaborare culturală dintre România 
șl R.P.D, Coreeană, a întreprins un 
turneu în țara noastră, a părăsit, 
miercuri, Capitala, îndreptîndu-se 
spre Tirana.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții coreeni, în frunte cu Cean 
Ceăl, adjunct al ministrului culturii 
din R.P.D. Coreeană, au fost salutați 
de loan Jinga, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, de nu
meroși artiști.

Au fost de față Pak Zung Guc, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și Nikolla Profi, ambasadorul 
Albaniei în țara noastră.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Italiene, Mariano Ru
mor, prin care acesta mulțumește 
pentru felicitările ce i-au -fost' trans
mise cu ocazia numirii sale în actuala 
funcție.

(Agerpres)

Excelenței Sale domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

V.ă mulțumesc pentru cordialul mesaj de felicitare pe care ați bine
voit să mi-1 adresați cu ocazia numirii mele în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri. La rîndul meu, doresc să vă reînnoiesc cele mai 
sincere urări pentru întărirea în continuare a legăturilor de prietenie ce 
unesc cele două țări ale noastre, în interesul lor reciproc, într-un climat 
de pace și progres al tuturor popoarelor.

ALDO MORO
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

Excelenței Sale domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Foarte sensibil la amabilele felicitări pe care Excelența voastră a 
binevoit să mi le adreseze cu ocazia Zilei noastre naționale, rog pe Ex
celența voastră să primească viile mele mulțumiri și sincere urări pentru 
viitorul fericit al poporului român.

KALEVI SORSA
Prim-ministru al Finlandei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Partidului Liberal Columbian vă exprimăm imensele noas
tre mulțumiri pentru amabila invitație de a lua parte la Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român.

Ne-a onorat și a fost foarte utilă participarea noastră la acest con
gres, pentru ale cărui importante rezultate vă transmitem felicitările 
nr'a-tre cele mai călduroase.

Vă mulțumim pentru generoasa atenție acordată și dorim Excelenței 
Voastre șl marelui popor român succese tot mai mari.

Primiți respectuosul nostru salut.

GERMAN ZEA HERNANDEZ
Președintele 

Directoratului Național 
al Partidului Liberal Columbian

VICTOR MOSQUERA CHAUX
Membru al Directoratului Național 

al Partidului Liberal Columbian

încheierea sesiunii Comisiei mixte 
ministeriale româno-iraniene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit, cu deosebită apreciere, amabilele felicitări ale Excelenței 
Voastre cu ocazia Zilei noastre naționale. Am plăcerea de a vă exprima 
sincerele mele mulțumiri, urînd Excelenței Voastre sănătate și fericire, 
iar poporului țării dumneavoastră progres continuu.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH
Emirul Statului Bahrein

La București s-au încheiat, 
miercuri, lucrările celei de-a X-a se
siuni a Comisiei mixte ministeriale 
româno-iraniene pentru cooperare 
economică și tehnică, la sfîrșitul că
rora Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice' in
ternaționale, și Fereidun Mahdavi, 
ministrul comerțului din Iran, au 
semnat protocolul acestei sesiuni. Cu 
același prilej <a fost semnat un Me
morandum privind livrarea pe ter
men lung de mărfuri românești și 
acordarea unui credit de prefinanțare 
a acestor livrări de către partea ira
niană.

La ceremonia semnării au fost pre- 
zenți Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae M. Nicolae, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, alte persoa
ne oficiale.

Au fost, de asemenea, de față 
Alexandru Boabă, ambasadorul Ro
mâniei la Teheran, și Aii Reza Bah- 
rami, ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

în alocuțiunile rostite, cel doi mi
niștri au subliniat că documentele 
semnate deschid noi perspective pen
tru amplificarea relațiilor economice 
româno-iraniene. Pînă în prezent au 
fost finalizate, prin cooperare, mai 
multe proiecte. Este vorba, între al
tele, de fabrica de tractoare de la 
Tabriz și uzina de produse sodice de 
la Shiraz, yorbitorii au relevat că o 
evoluție considerabilă este consem
nată și în ceea ce privește schimbu
rile comerciale. în cadrul sesiunii au 
fost stabilite noi acțiuni de colabo
rare și cooperare în domeniile in
dustrial, agricol și petrolier.

Relațiile bilaterale, au spus cei doi 
miniștri, se înscriu an de an pe o 
linie continuu ascendentă, la baza lor 
stînd documentele semnate cu prile
jul întîlnirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușdscu și șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
precum și hotărîrea fermă de dez
voltare continuă a relațiilor tradițio
nale româno-iraniene.

★
în cursul după-amiezii, ministrul 

iranian al comerțului a părăsit Ca
pitala.

Cu prilejul aniversării 
Zilei Armatei 

populare iugoslave
Miercuri seara, la Casa Centrală a 

Armatei a avut loc o adunare festi
vă consacrată celei de-a 33-a aniver
sări a Zilei Armatei populare iugo
slave. Au luat parte generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din gar
nizoana București. Au fost prezenți 
Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, și membfi ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral-colonel Sterian Țircă, adjunct al 
ministrului apărării naționale. Despre 
semnificația evenimentului a vorbit 
colonel Radomir Vucurevic. atașatul 
militar, aero și naval al Iugoslaviei 
la București.

Participanții au vizitat, apoi, o 
fotoexpoziție oglindind aspecte din 
viața și activitatea militarilor Arma
tei populare iugoslave, precum și o 
gală de filme militare.

Cu același prilej, Radomir Vucure
vic s-a întîlnit cu • militari dintr-o 
unitate a armatei noastre populare.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Gaboneze
va face o vizită

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Ga-

oficială în România
boneze, Paul Okoumba d’Owatsegue, 
va efectua o vizită oficială in Româ
nia, la o dată ce se va stabili pe cale 
diplomatică.

IMTimiri irnmrmi... nuna imihii, «i ii mu
Ieri în țară : Vremea a fost în

chisă, mai ales în jumătatea de 
nord-vest a țării, unde âu căzut 
precipitații temporare. In sud, nu
mai izolat, s-au semnalat ploi și 
burnițe. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 1 grad la Toplița și 8 
grade la Mangalia. în zonele delu- 

:e și în Moldova, pe alocuri, s-a 
produs ceață. în București : Vremea 
a fost închisă, in prima parte a zi-

leț, cînd s-au semnalat precipitații 
slabe, în schimb după-amiază, ce
rul a devenit variabil. Temperatura 
maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 decembrie. în țară : Vre
mea va fi în general închisă. Vor 
cădea precipitații, mai frecvente în 
jumătatea de nord a țării. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări loca
le. Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade, local mai co- 
borite, iar maximele între minus 3 
și plus 6 grade. în București : Vre
me în general închisă. Temporar 
precipitații. Vînt moderat Tempera
tura in scădere ușoară.

Sosirea unei delegații economice laoțiene
Miercuri a sosit în Capitală o de

legație economică a Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională al Re
gatului Laosului, condusă de - Soth 
Phet-Rasi, s ministrul economiei na
ționale și ijplanului, care va face o—< 
Vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost întîmpinată de 
Nicolae M. Nicolae, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, funcționari supe
riori- din Ministerul Afacerilor Ex
terne, alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Adunare consacrată 
aniversării Frontului 

Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud

Inaugurarea tronsonului de cale ferată 
electrificată Curtici-Lokoshâza

ARAD (Corespondentul „Scînteii", 
Constantin Simion). — Ieri, 18 de
cembrie, în stația C.F.R. Curtici, 
județul Arad, precum și în lo
calitatea Bekescsaba din R. P. Un
gară, au avut loc festivități prile
juite de inaugurarea și darea în fo
losință a tronsonului de cale ferată 
electrificată Curtici — Lokoshâza. La 
festivități au participat delegații ale 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor din țara noastră și 
Ministerului Căilor Ferate din R. P. 
Ungară.

După festivitățile de la Curtici și 
Bekescsaba, la Casa tineretului din 
localitatea Bekescsaba a avut loc o 
adunare festivă, în cadrul căreia au 
luat cuvîntul conducătorii celor două 
delegații. Cu acest prilej s-a‘ subli

niat, printre altele, faptul că elec
trificarea liniei Curtici — Lokoshâ- 
za va mări considerabil capacitatea 
de transport pe această importantă 
cale de comunicație ; totodată, se 
vor îmbunătăți regimul de viteză, 
precum și condițiile de transport, atît 
de mărfuri, cit și de călători, creîn- 
du-se posibilități sporite pentru dez
voltarea schimburilor economice din- 
tge cele două țări vecine și prietene, 
în cadrul adunării festive, unor spe
cialiști și muncitori feroviari români 
și maghiari le-au fost înmînate dis
tincțiile „Pentru merit ceferist" și 
„Muncitor fruntaș în transporturi" r- 
pentru contribuția deosebită adusă 
la realizarea acestei importante lu
crări.

Miercuri după-amiază, la clubul în
treprinderii de sîrmă și produse din 
sirmă din Buzău a avut loc o adu
nare dedicată celei de-a 14-a ani
versări a creării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud.

Adunarea a fost deschisă de Tudor 
Postelnicu, secretar al Consiliului ju
dețean Buzău al Frontului ■ Unității 
Socialiste.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Clotilda Constantinescu, 
vicepreședinte al Consiliului jude
țean Buzău al Frontului Unității So
cialiste, și Lam Van Luu, ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud la 
București. Vorbitorii au relevat suc
cesele obținute pe toate planurile de 
populația . sud-vietnameză după 
crearea Frontului Național de Elibe
rare, care au culminat cu încheierea 
Acordului de la Paris cu privire la 
încetarea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam. în prezent — a 
subliniat Lam Van Luu — populația 
sud-vietnameză este preocupată de 
aplicarea Acordului de la Paris, de 
construirea unui Vietnam de Sud 
independent, democratic, neutru și 
prosper, de reunificarea pașnică 9 
a patriei. El a exprimat recunoș
tința F.N.E. și Guvernului Revolu
ționar Provizoriu față de P.C.R., gu
vernul și poporul român, pentru aju
torul multilateral pe care l-au acor
dat populației sud-vietnameze.

(Agerpres)
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Actualitatea
• Primul eveniment interna
tional ai anului 1975 : cam
pionatul mondial universitar

Primul eveniment handbalistic in
ternațional al anului 1975 va fi cam
pionatul mondial universitar, între
cere deosebit de atractivă, care va fi 
găzduită de țara noastră, între 4 și 
12 ianuarie. în timp ce selecționata 
universitară a României își continuă 
asiduu pregătirile participind la tur
nee puternice peste hotare, organiza
torii pun la punct desfășurarea com
petiției mondiale. Cele 12 candidate la 
titlu (s-au retras echipele Dane
marcei și Suediei; a fost înscrisă 
echipa Tunisiei) au fost definitiv re- 
programate în patru grupe, astfel t 
Grupa A — R. F. Germania, Ceho
slovacia, Tunisia (meciurile vor avea 
loc la Cluj-Napoca); Grupa B — 
U.R.S.S., Spania, Italia (la Galați) ; 
Grupa C — România, Polonia, Fran
ța (la Iași); Grupa D — Iugoslavia, 
Japonia, Bulgaria (la Timișoara). în 

z fiecare dintre aceste grupe a fost 
repartizată, ca a patra participantă, 
neoficială, cîte o echipă studențească 
locală. Meciurile semifinale și cele 
finale vor avea loc în sălile din 
Ploiești, Pitești și București.

• România — Danemarca 
16—14

în treî orașe din R. D. Germană a 
început un turneu internațional mas
culin de handbal, la care participă 
și reprezentativa României (selec
ționata universitară). în primul meci, 
handbaliștii români au întîlnit, la 
Dessau, selecționata Danemarcei, pe 
care au învins-o cu scorul de 16—14 
(8—6). Din echipa română s-au evi
dențiat Birtalan și Kicsid, care au 
marcat 5 și, respectiv, 3 goluri. în 
jocul următor, echipa română va în- 
tîini la Halle formația Norvegiei, 
urmînd ca apoi să joace la Magde
burg cu selecționata Cehoslovaciei. 
La 21 decembrie, la Dessau, echipa 
României va juca cu formația 
U.R.S.S., iar o zi mai tîrziu, la Mag
deburg, va întîlni formația R.D. Ger
mane.

la handbal
Alte rezultate înregistrate în prima 

zi : R. D. Germană — Norvegia 
22—14 (jocul a fost condus de ar
bitrii români Vasile Sidea și Pân
dele Cîrligeanu) ; U.R.S.S. — Ceho
slovacia 32—21.

o Dalele turneelor de sală 
ale campionatelor naționale

Turul al doilea al campionatului 
feminin cuprinde trei turnee în 
sală: 27—29 decembrie 1974, la Ga
lați ; 7—10 ianuarie 1975, la Sf.
Gheorghe ; 16—19 ianuarie 1975, la 
Cluj-Napoca.

Turul al doilea al campionatu
lui masculin va avea loc astfel : 
30 ianuarie — 2 februarie 1975, la 
Ploiești ; 9—11 februarie, la Pitești; 
19—22 februarie, la Iași. Conform 
propunerilor unor amatori de hand
bal bucureșteni, sugerăm reprogra- 
marea unuia dintre aceste turnee la 
sala de la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală.

e Cu privire la organizarea 
turneului olimpic din 1976
Prin hotărîrea congresului Federa

ției internaționale de handbal (I.H.F.), 
Turneul olimpic pentru echipele 
masculine se va organiza cu 12 for
mații reprezentative : România — 
campioană mondială în 1974, Canada 
— țară organizatoare, trei locuri pen
tru campioanele continentelor Asia, 
Africa și America, șapte locuri pen
tru echipe reprezentative din țările 
Europei (pe baza unor turnee de 
calificare în 1975 și 1976). Cele 12 
participante vor fi împărțite în 
două serii a cite șase echipe; în ca
drul seriilor se va juca „fiecare cu 
fiecare", numai meci-tur.

Turneul olimpic pentru echipele 
feminine se va organiza cu numai 
șase formații care vor obține cali
ficarea astfel : primele patru clasate 
la viitorul campionat mondial femi
nin (decembrie 1975 — U.R.S.S.) ; Ca
nada — țară organizatoare ; echipa 
ciștigătoare a turneului dintre for
mațiile reprezentative campioane ale 
continentelor Asia, Africa și America.

A apărut nr. 52 
al revistei 
„LUMEA"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM

Cea de-a 50-a ediție a tradiționa
lului concurs internațional de cros 
de la Barcelona a fost cîștigată de 
atletul polonez Bronislaw Mali
nowski, cronometrat pe distanța de 
9 600 m cu timpul de 25’08”8/10. 
L-au urmat englezul Andrew McKean
— (25’U”4/10) și spaniolul Antonio 
Campos — (25’49”). Concurentul fin
landez Jouko Kuma, unul dintre fa- 
voriții cursei, s-a clasat pe locul al 
șaptelea, cu timpul de 26’02”6/10.

NATAȚIE
A început tradiționalul concurs in

ternațional de natație „Marele pre
miu al orașului Praga", care în a- 
cest an reunește la start sportivi și 
sportive din R. D. Germană, R. F. 
Germania, Olanda, România, Suedia, 
Ungaria, U.R.S.S. și Cehoslovacia.

Proba masculină de 100 m spate a 
fost cîștigată de olandezul Schalden- 
hoorst cu timpul de l’02”3/10, urmat 
de Lietzmann (R. D. Germană) — 
1’02”6/10 și Adrian Horvat (România)
— l’03”3/10. în cursa feminină de 200 
m fluture, în care victoria a revenit 
Aleksandrei Meerzon (U.R.S.S.) în 
2’24”8/10, înotătoarea româncă Anca 
Groza s-a clasat pe locul trei, cu 
timpul de 2’28”. Multipla recordmană 
mondială Ulrike Richter (R. D. Ger
mană) a fost cronometrată în proba 
de 200 m spate în 2’26”6/10.

SCHI
Tînărul schior suedez Ingemar 

Stenmark a terminat învingător în 
proba de slalom special disputată la 
Madonna de Campiglio în . cadrul 
„Cupei mondiale". Stenmark a rea
lizat în cele două manșe timpul to
tal de l’51”02/100, fiind urmat de ita
lienii Paolo de Chiesa — (l’51”31/100) 
și Fausto Rădici (l’51”34/100).

în clasamentul individual al „Cu
pei mondiale" continuă să conducă 
Franz Klammer (Austria), urmat de 
Ingemar Stenmark (Suedia) și Wer
ner Grissmann (Austria).

TENIS
Turneul de la Sydney a conti

nuat cu partidele din turul al doilea 
al probei de simplu bărbați, în care 
favoriții au obținut victorii scontate. 
Campionul australian John New
combe l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe 
vest-germanul Pinner, Tony Roche 
(Australia) a dispus cu 6—1, 6—4 de 
americanul Docherty, iar Aleksandr 
Metreveli (U.R.S.S.) l-a învins cu 
6—1, 6--2 pe mexicanul Loyo Mayo. 
Alte rezultate : Masters (Australia) — 
Andrews (S.U.A.) 6—4, 7—5 ; Crealy 
(Australia)—Beust (Franța) 6—2, 6—2.

AUTOMOBILISM
Pentru a doua oară consecutiv ti

tlul de campion al S.U.A. la automo
bilism (la clasa „Grand Tourisme") 
a revenit pilotului Peter Gregg, care 
a concurat pe o mașină „Porsche 
Carrera". Ultimul concurs al campio
natului, desfășurat la Daytona Beach, 
a fost cîștigat de John Greenwood 
(„Corvette"), care a realizat o medie 
orară de 186,130 km. Peter Gregg s-a 
clasat pe locul opt

FOTBAL
Ieri, la Atena, în campionatul eu

ropean de fotbal interțări (grupa a 
VIII-a), echipa Greciei a întrecut cu 
scorul de 2—1 (2—0) formația Bul
gariei. Au marcat Sarafis, Antonia- 
dis, respectiv Kolev. în clasament 
conduce Grecia — 4 puncte din 3 
jocuri, urmată de R. F. Germania — 
1 punct (un meci jucat), Bulgaria — 
1 punct (două meciuri), Malta — zero 
puncte (nici un joc disputat).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 18 DECEMBRIE 1974

Extragerea I : 8 1 32 21 19 37
Extragerea a Il-a : 34 44 45 20 3
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 592 640 lei, din care 956 854 lei Re
port.
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PIATRA NEAMȚ (Corespon
dentul „Scînteii". Ion Manea). — 
După realizarea prevederilor 
planului cincinal cu peste 400 de 
zile mai devreme — ceea ce a 
creat condițiile ca pînă la finele 
anului 1975 să se construiască 
suplimentar aproape 2 000 de a- 
partamente — colectivul între
prinderii județene Neamț 
construcții-montaje anunță ob
ținerea unui nou 
prestigiu. Este vorba de preda
rea la cheie a celui de-al 
7 000-lea apartament din actua
lul cincinal. Consemnarea aces
tui rezultat al muncii construc
torilor nemțeni a avut loc în 
condițiile promovării pe scară 
largă a unor tehnologii de mare 
randament, cum ar fi : folosirea 
la fațade a prefabricatelor dip i 
beton aparent. îmbunătățirea 1 
îmbinării elementelor din beton 
armat, introducerea planșeelor 
cu goluri cilindrice și a 
rit cu plase sudate si 
Constructorii din județul 
au început lucrările la 
rul Dărmănești-nord. din 
cipiul Piatra Neamț, 
dispune în final de 2 000 de a- 
partamente și alte obiective s'o- 
cial-edilitare.

de
succes de

armă- 
altele. 
Neamț 
cartie-
muni- 

care va

„Mările și oceanele lumii, relevă 
revista, adăpostesc în străfundurile 

■ lor, la adincimi de mii de metri, 
adevărate peșteri ale lui Ali-Baba, 
pline de comori ce depășesc orice 
putere de închipuire și care miine 
vor fi pentru omenire de un ajutor 
inestimabil. Aceste comori sînt no- 
dulii polimetalici, mici bulgări stîn- 
coși, impregnați pină la saturație 
cu metale din cele mai prețioase.

Căpitanul Nemo, eroul celor 
I„20 000 de leghe sub mări", explica 

profesorului Aronnax că bogățiile 
mărilor sînt fără margini. Dar nici 
chiar Jules Verne, care a prevăzut 
totul, nu și-ar fi putut imagina cit 
adevăr cuprindea această afirmație, 
într-adevăr, nodulii descoperiți în 
1873 de echipajul corvetei britanice 
„Challenger", prin dragarea fun
dului Pacificului, sînt extrem de 
bogați în oxizi de mangan, fier, 

| nichel, cupru, cobalt. înfățișarea lor 
aduce cu aceea a unor perle mai 
mari, cu un sîmbure rigid ,1a mij
loc — mărgean sau piatră ponce — 
în jurul căruia se depun particule 
metalice.

Numai în Oceanul Pacific — a- 
preciază oamenii de știință — s-ar 
afla 15 000 de miliarde de tone de 
astfel de noduli. Or, cu o asemenea 
cantitate s-ar putea satisface timp, 
nu de secole, ci de milenii, necesi
tățile de materii prime ale omeni
rii. Numai prin valorificarea anua
lă a unui milion de tone de astfel 
de noduli s-ar putea obține, prin
tre altele, 280 000 de tone de man
gan, 30 000 de tone de nichel, 3 000 

| de tone de cobalt...
I Sondajele au arătat că ponderea 
I în noduli a diferitelor metale va

riază în funcție de zonele prospec
tate. Astfel, oxizii de cupru și de 
nichel sînt mult mai abundenți în 
zăcămintele din Pacific decît pe 
fundul Atlanticului.

Societățile americane au și in
vestit de pe acum în vederea ex
ploatării acestor resurse o jumătate 
de miliard de dolari. Acest lucru 
se explică prin faptul că, în ceea 
ce privește manganul, cobaltul și 
nichelul, S.U.A. depind în proporție 
de 90 la sută de importuri. Or, de 
pe acum s-a calculat că în 1980, nu 
mai puțin de 60 la sută din defici
tul balanței de plăți americane va 
proveni de pe urma importurilor 
metalelor de care duc lipsă.

Tehnica de detectare a acestor 
zăcăminte este cit se poate de mi
nuțioasă. Pe baza unor studii efec
tuate cu ajutorul aparatelor de la 
bordul sateliților, se împarte supra
fața oceanului în careuri cu latura 
de 40 de mile marine (1 milă ma
rină — 1 890 m), care sint apoi 
prospectate, fie cu ajutorul tehnicii 

‘fotografice, fie- prin prelevări 
directe. Tehnica fotografică a fost 
pusă la punct de vestitul oceano- 
graf francez, 'comandantul Yves 

I Cousteau, prin montarea unui apa
rat special de luat vederi pe un

fel de sanie metalică, numită „troi
că", remorcată de o ambarcațiune. 
Pentru prelevarea de eșantioane 
există un procedeu,, pus la punct 
de comandantul japonez Massuda, 
care constă din montarea pe od
goane fixate la prora și la pupa 
vasului a unor cupe ce descriu o 
mișcare de rotație, asemănătoare 
unui scrînciob, explorînd astfel 
fundul mării. Acest sistem este pe 
cale de a fi perfecționat, prin fo
losirea concomitentă a două nave, 
ceea ce va permite o mișcare de ro
tație mai amplă.

Demn de semnalat este și siste
mul inițiat de compania americană 
„Summa Corporation", prin care 
nodulii sînt „aspirați", asemenea 
particulelor de praf, cu ajutorul u- 
nui tub cu un diametru de 40 cm, 
remorcat de o navă. Patentul aces
tui sistem rămîne însă un secret, 
păstrat cu strășnicie de proprieta
rul firmei amintite, omul de afaceri 
Howard Hughes, cunoscut pentru 
excentricitățile sale (de foarte multi 
ani el refuză, după cum se știe, să 
se arate în public).

Un alt sistem de aspirare a no- 
dulilor a fost pus la punct de com
pania „Deepsea Venture", folosind 
tehnica „sugerii" prin aer compri
mat.

Iată numai cîteva din procedeele 
de extragere a nOdulilor, prin care 
se urmărește exploatarea la un preț 
convenabil a acestor imense bogă
ții. Spre deosebire însă de petrolul 
submarin, care se exploatează la 200 
de metri adîncime, nodulii se află, 
în general, la o adîncime de 5 000— 
6 000 metri. în primul caz, deci, 
se „pescuiește" în apele teritoriale, 
în al doilea, într-o zonă considera
tă, potrivit legislației internaționa
le, ca „res comunes" — bun public. 
Iată de ce pentru țările sărace sau 
puțin industrializate, a căror unică 
resursă o constituie materiile pri
me, există pericolul de a se vedea 
frustrate, de către statele înzestrate 
cu o tehnică ce lor le lipsește, de 
partea de bogății ce ar- trebui să 
le revină.

Tocmai de aceea, apare ca o pro
blemă de imediată actualitate de
zideratul punerii mărilor și oceane
lor, precum și a bogățiilor lor sub 
o autoritate internațională, care să 
distribuie în mod echitabil roadele 
prospecțiunilor submarine. în acest 
sens, conferința din anul acesta de 
la Caracas a și dezbătut chestiunea 
stabilirii unui nou cod al dreptului 
mărilor.

Marea, oceanul devin astfel, ală
turi de Lună sau de Antarctica, un 
El Dprado modern, spre care sînt 
ațintite multe speranțe de viitor 
ale omenirii.

★
O amplă prezentare a datelor a- 

cestei probleme poate fi găsită in 
dosarul „Supercontineritul albas- 
tru“ din Almanahul „Scinteia" 1975, 
in curs de apariție.
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Rezoluții adoptate de
Adunarea Generală a O.N. U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager- 
pres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a aprobat, marți seara, reco
mandările Conferinței mondiale a 
populației; care a avut loc în luna 
august a. c., la București. Cu 131 vo
turi pentru, nici unul contra și o ab
ținere, Adunarea Generală invită 
guvernele „să examineze recoman
dările conferinței, în vederea unor 
acțiuni pe plan național și să pună 
în aplicare politici și programe în 
domeniul populației, pe care le con
sideră adecvate". Rezoluția pe aceas
tă temă apreciază că recomandările 
Conferinței de la București in pro
blemele populației „reprezintă un 
instrument pentru comunitatea in
ternațională, în vederea promovării 
dezvoltării economice, a drepiurilor 
și libertăților fundamentale alo 
omului".

Plenara Adunării Generale a adop
tat miercuri o serie de alte proiecte 
de rezoluție, aprobate anterior în ca
drul comitetelor sale de lucru.

între altele, plenara s-a pronunțat 
favorabil asupra unui document care 
decide crearea la nivel ministerial 
sau plenipotențiar a unui Consiliu 
mondial al alimentației, potrivit re
comandărilor în acest sens ale recen
tei conferințe de la Roma. Printre 
obiectivele noului organism figurea
ză ameliorarea aranjamentelor insti
tuționale, impulsionarea producției 
de alimente, salvgardarea securității 
mondiale în acest domeniu, îmbu
nătățirea comerțului cu alimente, 
întreprinderea de acțiuni oportune 
pentru a se elimina pericolul foame
tei sau al penuriei. în continuare, 
Adunarea Generală a procedat, prin 
vot secret, la alegerea țărilor mem
bre ale Consiliului, care au fost dis
puse, după durata mandatului, în 
trei grupuri de cîte 12. România a 
fost aleasă membră a noului orga
nism pe o perioadă de doi ani.

Totodată, plenara a adoptat un 
proiect de rezoluție privind înființa
rea unui fond al O.N.U. pentru spri
jinirea țărilor în curs de dezvoltare 
cel mai puternic lovite de creșterea 
prețurilor pe plan mondial.

Adunarea Generală a aprobat apoi, 
în unanimitate, un proiect de rezo
luție în problema generală a refor
mei monetare. între altele, în docu
ment se relevă că orice decizie asu
pra actualului statut al aurului tre
buie să constituie rezultatul unui 
acord internațional și să ia în consi
derare interesele țârilor în curs de 
dezvoltare.

în sfîrșit, plenara a prelungit man
datul Oficiului de ajutor și lucrări 
al Națiunilor Unite pentru Refugia- 
ții Palestineni (U.N.R.W.A.) pînă la 
jumătatea anului 1978. Documentul 
în acest sens — aprobat cu 106 vo
turi pentru și nici unul contra — 
cere guvernelor să contribuie la fon
dul voluntar al U.N.R.W.A. sau să-și 
majoreze contribuțiile existente pen
tru a se elimina actualul deficit al 
Oficiului.

★
Adunarea .Generală a O.N.U. a 

adoptat, marți seara — cu 99 de vo
turi pentru, 2 contra și 32 abțineri — 
o rezoluție prin care se reafirmă 
drepturile țărilor arabe ale căror te
ritorii sînt ocupate de Israel la su
veranitate deplină și permanentă 
asupra tuturor resurselor și bogăți
ilor lor. Rezoluția declară ilegale toa
te măsurile adoptate de Israel pentru 
exploatarea resurselor umane șl na
turale din teritoriile arabe ocupate. 
Adunarea Generală reafirmă dreptul 
statelor arabe de a primi despăgubiri 
pentru resursele exploatate de Israel.

*
Cu 105 voturi pentru, 6 împotrivă 

și 17 abțineri, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat, marți, o rezoluție 
care cere Israelului să permită 
imediat refugiațiler palestineni din 
teritoriile arabe ocupate să se în
toarcă la casele sau taberele lor, în 
special în regiunea Gaza.

Pe de altă parte. Adunarea Generală 
a adoptat — cu 132 voturi pentru, 
nici unul contra — o rezoluție pri
vind convocarea, în perioada 17 mar
tie — 10 mai 1975, la Geneva, a se
siunii a treia a celei de-a treia con
ferințe a Națiunilor Unite referitoare 
la dreptul mării.

îa preajma aniversării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud •

VIETNAMUL DE SUD 18 (Ager
pres). — țn ajunul celei de-a XlV-a 
aniversări a creării Frontului Națio
nal de Eliberare (F.N.E.) din Vietna
mul de Sud, în una din zonele elibe
rate sud-vietnameze a avut loc o șe
dință lărgită, a Prezidiului C.C. al 
Frontului.

Cu acest prilej. Prezidiul C.C. al 
F.N.E. a relevat că, în ultima pe
rioadă, apărînd cuceririle revoluției, 
poporul sud-vietnamez și forțele sale 
armate de eliberare au dat o ripostă 
hotărîtă încercărilor administrației 
saigoneze de a sabota pacea și de a 
acapara teritoriile controlate de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii- Vietnamului de Sud. în 
acest fel, zonele eliberate au fost 
menținute, în ele se dezvoltă produc

ția, iar viața populației s-a stabilizat 
și continuă să se îmbunătățească. 
Totodată, s-au consolidat pozițiile pe 
plan international ale F.N.E. și 
G.R.P. al R.V.S.

în contrast cu aceste mutații pozi
tive în zonele eliberate — subliniază 
comunicatul privind ședința lărgită 
a Prezidiului C.C. al F.N.E. — în re
giunile controlate de administrația 
saigoneză sînt evidente înrăutățirea 
situației economice și adîncirea con
tradicțiilor dintre regimul lui Thieu 
și populație. Prezidiul C.C. al F.N.E. 
a salutat călduros lupta populației 
din zonele saigoneze pentru pace, de
mocrație și înțelegere națională și a 
dat o înaltă apreciere aportului celei 
de-a treia forțe politice sud-vietna
meze la această luptă patriotică.

guineea-bissau Elaborarea primului plan 
de dezvoltare economică

BISSAU 19 (Agerpres). — Referin- 
du-se la programul de dezvoltare a 
tării după dobîndirea recentă a inde
pendenței naționale, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Gui- 
neea-Bissau, Luis Cabrai, a declarat 
că, intre alte măsuri, se are în ve
dere punerea în aplicare a primului 
plan de dezvoltare economică, ce va 
fi lansat în curînd și în cadrul căruia 
se va acorda prioritate agriculturii și 
folosirii raționale a bogățiilor natu
rale ale țării. De asemenea, a spus 
el, la începutul anului viitor. Banca 
Națională a Guineei-Bissau va fi na
ționalizată și se va adopta, totodată, 
prima monedă națională — pessoul. 
Naționalizarea băncii — a afirmat 
Cabrai — face parte din programul 
nostru de înlocuire a vechilor struc
turi coloniale și de adoptare a unui 
sistem asemănător celui existent an
terior în zonele eliberate.

Luis Cabrai a subliniat că sînt în 
curs negocieri cu autoritățile de la 
Lisabona privind eliberarea Insulelor 
Capului Verde de sub dominația por

tugheză, după care acest teritoriu se 
va uni cu Guineea-Bissau, pe baza 
liberului consimțămînt al celor două 
populații.

Spre independența
Insulelor Capului Verde
LISABONA 18 (Agerpres). — Por

tugalia vă acorda independenta 
Insulelor Capului Verde la 5 iulie 
1975, a anunțat, miercuri, Antonio 
de Almeida Santos, ministrul portu
ghez al coordonării interteritoriale. 
La 30 iunie vor fi organizate alegeri 
pentru o Adunare Constituantă, dată 
pină la care va funcționa un guvern 
de tranziție, condus de un înalt co
misar portughez. Din componența 
guvernului vor face parte cinci mi
niștri desemnați de Partidul Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.).

Președintele Mexicului a primit 
pe șeful delegației economice române

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Președintele Statelor Unite 
Mexicane, Luis Echeverria Alvarez, 
l-a primit la 17 decembrie pe Va- 
sile Pungan. consilier al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
care, la invitația guvernului mexican, 
face o vizită oficială în această țară, 
în fruntea unei delegații economice.

Vasile Pungan a înminat, din par
tea președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu. un 
mesaj prietenesc președintelui Eche
verria Alvarez, și a prezentat ideile 
și considerentele șefului statului ro
mân cu privire la dezvoltarea colabo
rării româno-mexicane pe multiple 
planuri.

Exprimînd satisfacția pentru re
zultatele bune obținute în ultimele 
luni în dezvoltarea relațiilor priete
nești româno-mexicane, dorința de a

conlucra în continuare pe calea in
tensificării acestor relații în toate 
domeniile, îndeosebi a cooperării e- 
conomice, șeful statului mexican a 
mulțumit in mod călduros pentru 
mesaj, transmițînd. la rîndul său. 
președintelui Republicii Socialiste 
România cele mai bune urări de să
nătate și fericire.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Hugo Cervantes del Rio, ministru al 
președinției, și Dumitru Mihail, am
basadorul român în Statele Unite 
Mexicane.

★
După întrevedere, președintele 

Luis Echeverria Alvarez a invitat pe 
consilierul președintelui Republicii 
Socialiste România și pe membrii 
delegației economice române la un 
dejun de lucru.

CONGRESUL UNIUNII SINDICATELOR 
DIN IUGOSLAVIA

BELGRAD 18 — Corespondentul 
nostru transmite : Congresul al VII- 
lea al Uniunii Sindicatelor din Iu
goslavia și-a continuat, miercuri, lu
crările prin dezbateri pe marginea 
documentelor principale, desfășurate 
în cadrul a șase comisii. Delegații 
au abordat probleme privind dezvol
tarea economică, condițiile de muncă 
și de trai, statutul Uniunii Sindica-

Constituirea secției române 
din cadrul Camerei 

de comerț și industrie 
a R.P. Bulgaria

SOFIA 18 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Miercuri, la Sofia 
a avut loc ședința de constituire a 
Secției române din cadrul Camerei 
de comerț și industrie a R.P. Bul
garia. Au participat Penko Penkov. 
președintele Camerei de comerț și 
industrie, reprezentanți ai conducerii 
unor uniuni economise de stat mem
bre ale secției. Delegația română a 
fost condusă de Roman Moldovan, 
președintele Camerei de comerț și 
industrie.

Cu prilejul înființării secției, au 
luat cuvîntul președinții ceior două 
camere, care au subliniat că acest 
nou organism are ca principal obiec
tiv să contribuie la îndeplinirea în
tocmai a indicațiilor date de condu
cătorii de partid și de stat ai.celor 
două țări, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, pentru 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și, în mod deosebit, 
pentru lărgirea legăturilor economi
ce și tehnico-științifice.

A fost ales organul de conducere 
a secției, iar ca președinte — Liben 
Kozlev, director general al UniuiȚii 
economice de stat „Elprom". Din 
Secția română a Camerei de comerț 
și industrie a R.P.B. fac parte 67 de 
organizații economice și întreprin
deri de comerț exterior care întrețin 
strinse legături cu organizații eco
nomice din România.

DROTUL APROPIAT
BEIRUT 18 (Agerpres). — Un co

municat al Ministerului Apărării al 
Libanului informează că, în noaptea 
de marți spre miercuri, o unitate 
militară israeliană eliopurtată a 
violat frontiera libaneză, atacînd 
satul Magdal Zoun. Grupul de co
mando israelian a aruncat în aer, cu 
încărcături de dinamită, șase case, 
a răpit patru locuitori și a rănit grav 
un copil.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Șase 
case din satul Magdal Zoun, din su
dul Libanului, au fost dinamitate de 
forțe israeliene, în noaptea de marți 
spre miercuri, a anunțat un purtător 
de cuvînt militar israelian, precizind 
că locuințele au fost evacuate înainte 
de a fi distruse. Unitatea israeliană 
a revenit la bază fără nici o pierdere, 
aducînd cu sine doi ostatici.

Purtătorul de cuvînt a anunțat ul
terior, în cursul aceleiași nopți, că 
mai multe rachete au fost lansate 
împotriva chibuțului Hanita din Ga- 
lileea Superioară.

Deschiderea sesiunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 18. — Corespondentul 
nostru transmite : în marele palat al 
Kremlinului s-au deschis, la 18 de
cembrie, lucrările celei de-a doua 
sesiuni . a Sovietului Suprem al 
U1R.S.S. La prima ședință a sesiunii 
au. participat L. I. Brejnev, N. V. 
Podgornîi, A. N. Kosighin, alți con
ducători de partid și de stat ai 
U.R.S.Ș.

N. K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
a prezentat proiectul planului dez
voltării economiei naționale pe 
anul 1975. Apoi, Vasili Garbuzov, 
ministrul finanțelor, a , prezentat 
proiectul bugetului de stat pe anul 
viitor.

Sesiunea camerelor Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 18 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Praga a avut 
Ioc sesiunea comună a camerelor A- 
dunării Federale a R.S. Cehoslovace 
consacrată discutării și aprobării bu
getului de stat pe anul 1975.

După dezbatere, bugetul de stat pe 
anul 1975 a fost aprobat în unanimi
tate. Ultima sesiune din acest an a 
organului legislativ suprem a dezbă
tut și aprobat și alte documente cu 
caracter normativ.

-telor, autoconducerea, viața culturală 
a clasei muncitoare și activitatea sin
dicatelor pe planul legăturilor și co
laborării internaționale.

★
Tovarășul Mihai Dalea, președinte

le Consiliului Central al U.G.S.R., a- 
flat la Belgrad pentru a participa la 
lucrările Congresului al VII-lea al 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, 
a vizitat, marți, uzina .de autoca
mioane „Ikarus" din Belgrad și a 
avut un schimb de păreri cu repre
zentanți ai organizațiilor politice și 
obștești în legătură cu unele preocu
pări ale sindicatelor din cele două 
țări.

agenții!©
O conferință cu tema 

„Populația lumii" 8 fost orga- 
nizată la Manchester. Reuniunea și-a 
întemeiat lucrările pe concluziile des
prinse la Conferința mondială a 
populației, desfășurată la București. 
Conducerea Asociației britanice pen
tru Națiunile Unite, care a organi
zat reuniunea, a dat o înaltă apre
ciere poziției României în problema 
populației, așa cum a fost prezenta
tă de președintele Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea Conferinței mondiale 
a populației.

Plenara C.C. al P.O. din
S.O. a examinat probleme legate
de situația politică și economică din 
țară, precum și pregătirile pentru cel 
de-al XXI-lea Congres național al 
partidului. Plenara a hotărît să con
voace congresul pentru perioada 26— 
29 iunie 1975, la Chicago.

Adunarea Națională a 
Tailandei3 hot3rit să. anuieze un 
decret care interzicea întreținerea de 
relații. comerciale cu R.P. Chineză. 
Decretul a fost respins prin votul 
unanim al deputaților. hotărîrea pri
vind stabilirea relațiilor comerciale 
cu R. P. Chineză, urmînd să intre,în 
vigoare odată cu publicarea unui co
municat guvernamental referitor la 
această problemă.

0 delegație a Consiliului 
National al Inginerilor și 
Tesmicienilor din România, 
condusă de prof. ing. Oliviu Rusu, 
președintele Consiliului, a întreprins, 
în zilele de 16—18 decembrie, o vi
zită de schimb de experiență-în R.S. 
Cehoslovacă. Au fost discutate pro
bleme privind colaborarea dintre cele 
două, organizații.

Ln Salisbury, p^^inteie 
Consiliului Național African (A.N.C.), 
Abel Muzorewa, a declarat, marți, 
că organizația sa este dispusă să în
ceapă un dialog cu guvernul rhode- 
sian, dar că nu va iniția discuții pri
vind problema constituțională atîta 
timp cît patrioții africani aflați în 
diverse închisori din țară nu vor fi 
puși în libertate.

htoarcerea acasă...
O zl obișnuită din 

această ultimă lună a 
anului. Călătorim de 
la Domodossola, din 
apropierea graniței cu 
Elveția, spre Torino, 
într-un tren care adu
ce pe pămîntul natal, 
pentru sărbătorile de 
iarnă, sute și mii de 
muncitori italieni an
gajați temporar pe 
meleaguri străine. Una 
din cele 25 de gar
nituri pe care căile 
ferate elvețiene le-au 
pus la dispoziție — și 
evident nu gratuit — 
emigranților italieni. 
Spectacolul nu este u- 
nic. El se repetă an de 
an. Anul acesta atmos
fera pare însă alta. 
Este mai tristă și 
mai apăsătoare. Mulți 
dintre acești oameni, 
cu chipurile îmbătrî- 
nite înainte de vre
me. nu și-au cum
părat de această dată 
bilete dus-întors, pen
tru că nu știu dacă se 
vor mai reîntoarce. 
Datorită stagnării pro
ducției într-o serie de 
ramuri economice, ei 
au rămas șomeri.

Dar nici cei care se 
vor reîntoarce în El
veția sau în altă țară 
n-au motive să fie ve
seli. în anii trecuți, 
cînd plecau acasă pen
tru sărbătorile de iar
nă, erau deja în pose

sia unui nou contract 
de muncă. Acum nu 
au nici o certitudine 
în această privință. în 
discuțiile cu ei apare, 
obsedantă, aceeași în
trebare plină de neli-, 
niște : „Și dacă nu 
vom mai fi angajați ?“ 
Un muncitor din con
strucții îmi arată un 
număr recent din 
„Journal de Genăve", 
în care citesc : „Pen
tru a rămîne onestă cu 
ea însăși, Elveția tre
buie să înscrie șomajul 
la rubrica exportu
lui". în urmă cu a- 
proape două luni, el
vețienii se pronunțau, 
prin intermediul unui 
referendum, în favoa
rea rămînerii în țară 
a muncitorilor străini. 
Semnele crizei econo
mice, care a atins prin
cipalele- țări din Eu
ropa occidentală, nu se 
făceau încă atît de 
simțite în Elveția. Ul
terior însă, ele au cu
prins și economia el
vețiană. Și astfel, pri
mii care au fost afec
tați au fost tocmai 
muncitorii sezonieri, în 
cea mai mare parte 
străini.

Potrivit datelor pu
blicate de ziare, 40 
pină la 65 de mii de 
muncitori italieni n-au 
mai obținut de la so
cietățile la care lucrau

nici scrisoarea de re
angajare și nici per
misul de intrare în 
Elveția in 1975. Majo
ritatea acesțora lucrea
ză în sectorul con
strucțiilor sau sint an
gajați în industria 
hotelieră. în ultimele 
luni s-au înregistrat 
numeroase concedieri 
și în industria textilă 
și poligrafică. „Că lu
crurile mergeau din ce 
în ce mai rău — ne 
spune Un muncitor 
constructor, plecat în 
căutare de lucru în 
urmă cu trei ani din 
Basilicata — ne-am 
dat seama încă de la 
începutul toamnei, cînd 
sectorul construcțiilor 
a început să bată pasul 
pe loc. Salariile s-au 
redus, regulamentul de 
muncă a devenit tot 
mai restrictiv, iar si
guranța posturilor a 
devenit tot mai mică. 
Și iată că acum ne în
toarcem acasă, fără să 
știm ce ne așteaptă". 
Un bătrîn miner, care 
a lucrat la tunelul auto
străzii de la Gottarde, 
remarca cu multă a- 
mărăciune în glas : 
„Vedeți, după 20 de 
ani de muncă în gale
rie, sănătatea ne cam 
părăsește. Este și ca
zul meu. Dar pînă anul 
trecut, chiar dacă nu 
eram complet sănătos,

aveam cel puțin con
tractul. Anul acesta nu 
mai am nimic : merg 
acasă și nu mă. mai 
.întorc. Vă întrebați 
poate ce voi face 1 Ce 
pot să fac altceva de- 
cît să mă resemnez ca 
șomer 7“

...Oameni cu fețe 
triste privesc prin 
geam cu gîndul aiurea 
— la cei de acasă, la 
viitorul nesigur. între 
timp, trenul traversea
ză localități feeric lu
minate de ghirlande de 
becuri care inscriu pe

fațadele clădirilor cu
noscute urări de An 
Nou : „Auguri", „Buon 
natale", „Felice an
no" !.,.

Radu BOGDAN
Roma

„Barajul verda"
La limita de nord a 

Saharei algeriene a 
început plantarea cu 
pomi a unei întinse 
zone, cuprinse între 
granițele Marocului și 
Tunisiei. Peisajul, se 
schimbă continuu. 
Djelfa, Cin-Elibel, Ma- 
alba — sînt doar cite- 
va din colinele înver
zite nu de mult în plin 
pustiu de diferite spe
cii de arbori, adecvați 
condițiilor de climă 
deșertică, pînă acum 
lipsite aproape de ori
ce vegetație, și unde 
altădată nu intîlneai 
nici țipenie de om... 
Azi, mii, zeci de mii 
de cetățeni, îndeosebi 
tineri din întreprin
deri, școli și facultăți, 
organizează, la fiecare 
sfirșit de săntămînă, 
zile de voluntariat, 
dind viață unuia din
tre cele mai mari pro
iecte algeriene, menit 
să pună stavilă înain
tării lente, dar siste
matice, a marelui de
șert saharian spre re

giunile cultivate din 
nordul țării.

în final, această per
dea forestieră, lungă 
de 1 600 kilometri și 
lată de 5 pînă la 30 
kilometri, cunoscută și 
sub numele de „bara
jul verde", va cuprin
de o suprafață de pes
te 3 milioane de hec
tare. Oficiul național 
de lucrări forestiere, 
care coordonează gran
dioasa acțiune de îm
pădurire. prevăzută a 
se încheia în decurs 
de cîțiva ani, asigură 
anual șantierelor, prin 
cinci pepiniere specia
le, circa 40 de milioa
ne de puieți de arbori.

Dar „barajul verde" 
este creat și în alte 
scopuri. El va da posi
bilitatea protejării u- 
nor mari regiuni sep
tentrionale degradate 
pe parcursul anilor și 
va permite, de aseme
nea, un vast program 
de punere în valoare 
a unor' terenuri deșer- 
tice, fără vegetație, 
îndeosebi în marele

bazin cu vocație agri
colă Saida, limitat a- 
cum la păstorit.

Specialiștii apreciază 
că marea centură fo
restieră va influența 
întreaga climă aridă 
de astăzi a Saharei, 
ducînd în final la creș
terea gradului de umi
ditate a întinsului de
șert african. De fapt, 
se preconizează, în a- 
celași scop, și crearea 
unui institut de cerce
tări forestiere, precum 
și a unei stațiuni pen
tru provocarea preci
pitațiilor prin lansarea 
de rachete în forma
țiunile de nori. Și, fără 
îndoială. în decursul 
anilor, „barajul ver
de" va deveni una din 
cele mai importante 
surse.de materii prime 
pentru industria fores
tieră — ramură nouă 
a economiei naționale, 
a tînărului stat arab.

Mircea
S. IONESCU

Propuneri ale A K E L in vederea soluționării 
problemei cipriote

NICOSIA 18 (Agerpres). — La Ni
cosia a avut loc o întrevedere între 
președintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, și o delegație a Partidului 
progresist al oamenilor muncii din 
Cipru (AKEL), în frunte cu secre
tarul general al partidului, Ezekias 
Papaioannou.

într-un comunicat dat publicității 
de C.C. al AKEL se arată că pre
ședintele Makarios a informat, dele
gația cu privire la linia politică în 
problema cipriotă, pusă de acord la 
recentele convorbiri de la Atena 
ale conducătorilor ciprioți și greci.

Delegația AKEL i-a remis pre

ședintelui Makarios un document 
în care este prezentat detaliat punc
tul de vedere al partidului în cele 
mai importante probleme cu care 
este confruntat Ciprul și se avan
sează propuneri privind soluționarea 
pașnică și democratică a problemei 
cipriote. AKEL subliniază necesi
tatea creării unui front intern unit, 
necesitatea dezarmării totale și a di
zolvării tuturor grupărilor armate 
nelegale, precum și a folosirii forțe
lor de securitate guvernamentale 
pentru întărirea ordinii și a legali
tății.

Ei El O O O

de presă transmit:
Președinte provizoriu al 

Republicii Elene 3 fost ales 
Mihail Stasinopoulos. Pentru alege
rea sa aii votat în parlament 206 
deputați ai partidului de guvernă- 
mînt Noua Democrație, iar 77 depu
tați, reprezentînd partidele de opo
ziție, s-au pronunțat împotrivă. 
M. Stasinopoulos a deținut funcția 
de președinte al Consiliului de Stat 
pină la lovitura de stat militară de 
la 21 aprilie 1967.

Comunicatul comun gre-
co-iugoslav cu privire la vizita
în Grecia a lui Miloș Minici, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
și convorbirile pe care acesta le-a 
avut cu ministrul de externe al ță
rii gazdă, Dimitros Bitsios, relevă 
satisfacția părților față de evoluția 
relațiilor reciproce și hotărîrea lor 
de g le dezvolta pe baza principiilor 
egalității, suveranității naționale și 
neamestecului în treburile, interne. 
Părțile au semnat o convenție con
sulară și un program de cooperare 
în sfera educației și culturii pe ur
mătorii doi ani.

Senatul americana aprobat 
proiectul de lege privind asistența 
pentru străinătate, totalizînd fon
duri de 2,690 miliarde dolari. Pro
iectul de lege limitează ajutorul a- 
cordat administrațiilor de la Pnom 
Penh, Saigon și Seul și suspendă în 
totalitate pe cel furnizat juntei chi
liene.

Camera Superioara a 
Parlamentului Spaniei 3 3- 
probat. cu 95 voturi pentru și trei 
abțineri, un proiect de lege prin 
care se acordă „dreptul de asociere 
în vederea activităților politice" ce
tățenilor care au depășit vîrsta de 
18 ani. Proiectul de lege, care cu
prinde limitări importante, a fost 
înaintat spre semnare șefului statu
lui, generalul Francisco Franco.

I.a Pekin a avut loc o între
vedere între Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președintele 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giei, și Mobutu Șese Seko, președin
tele Republicii Zair, aflat în vizită în 
R.P. Chineză.
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• SPRE UN NOU CA
LENDAR ? Cite dificultăți 
nu apar în calculele statistice 
din cauza variației unităților de 
timp ale anului ! De mai mulți 
ani, o comisie internațională 
studiază problema reformei ca
lendarului, pornind de la nece
sitățile unei „contabilizări" cit 
mai exacte a zilelor de lucru. 
Dintre propunerile primite pînă 
acum, ’ reține atenția ideea ca
lendarului „universal" : el cu
prinde 4 trimestre de cîte 91 de 
zile ; prima zi a fiecărui tri
mestru va fi duminică. Ziua su
plimentară din anii obișnuiți se 
intercalează între 30 decembrie 
și 1 ianuarie, urmînd să capete 
numele de Anul Nou, iar ziua 
ce se. însumează suplimentar în 
anii bisecți va fi intercalată 
între 30 iunie și 1 iulie. Acest 
calendar se află în studiul Con
siliului economic și social al 
O.N.U. Există însă serioase în
doieli că va putea fi acceptat, 
date fiind marile dificultăți 
care se ridică în calea unei a- 
semenea reforme radicale.

• COMBUSTIBIL GRA
TUIT. La Surgut, în Uniunea I 
Sovietică, funcționează o cen
trală electrică pe bază de gaze
de sondă, combustibil care, 
după cum se știe, iese la supra
față odată cu petrolul și care 
pină acum se pierdea în aer.» 
Cînd va funcționa cu întreaga 
capacitate, termocentrala • va 
avea o putere de 2 500 MW. Pep.< - 
tru viitor, se preconizează con-, 
struirea de noi asemenea ter
mocentrale funcționind pe bază 
de combustibil gratuit.

• „PARKING" MOBIL. 
O instalație mobilă, pentru par
carea pe verticală a 22 de ma
șini și care ocupă, la sol, supra
fața necesară parcării a numai 
două mașini, a fost realizată în 
S.U.A. Instalația, de înălțimea 
unui imobil cu șapte etaje, are 
22 de platforme ce sînt coborîte 
pe rînd la nivelul solului cu a-j 
jutorul unor cremaliere. Avînd 
o greutate totală de 44 tone, 
„narklngul" este alcătuit din 
elemente prefabricate ce pot fi 
montate și demontate în decurs 
de cinci zile.

în ■ Berlinul occidental3 
avut loc o întrevedere între șeful 
cancelariei senatoriale, Hans-Peter 
Herz, și împuternicitul guvernului 
R. D. Germane, Joachim Mitdank. 
Cu acest prilej, a fost exprimață ofi
cial dorința Senatului Berlinului oc
cidental de a începe tratative cu R.D. 
Germană asupra propunerilor adre
sate recent de guvernul R.D.G. în ve
derea normalizării în continuare a 
relațiilor.

Miniștrii pentra proble- 
mete mimsii dm țările
CXE., întruniți marți, la Bru
xelles. au căzut de acord asupra ne
cesității ca femeilor să le fie asigu
rate salarii egale cu cele ale bărbați
lor, începînd din anul 1976.

Ptetru atentate cu bombe 
au fost înregistrate marți seara in 
centrul capitalei britanice, provocînd 
rănirea a trei persoane, între care 
un polițist, precum și mari pagube 
materiale.

Agendă economică internațională
VENEZUELA. Reprezentanții socie

tăților americane „Orinoco Mining" 
și „Iron Mines" au semnat, la 17 de
cembrie, la Caracas, documentul pri
vind renunțarea la toate concesiunile 
lor din Venezuela. Semnarea acestui 
act este urmarea decretului președin
telui Carlos Andres Perez privind 
naționalizarea industriei miniere, 
care trece sub controlul statului de 
la 1 ianuarie 1975.

S.U.A. Compania producătoare de 
automobile „American Motors" a a- 
nunțat oprirea producțieitpe timp de 
o săptămînă, în luna ianuarie, la trei 
din mărcile sale de mașini. Ca ur
mare a acestei măsuri, peste 15 000 de 
oameni vor rămîne fără lucru.

JAPONIA. Societatea de cooperare 
economică japono-cubaneză a fost 
constituită la Tokio. Sînt reprezenta
te 30 de companii și bănci nipone, 
printre care cea mai mare firmă pro
ducătoare de oțel „Sinnihon Seitetzu", 
compania producătoare de motoare 
de automobile „Nissan Didzeru" și 
Bancă din Tokio. Societatea își pro
pune să contribuie la dezvoltarea 
cooperării economice, și la lărgirea 
relațiilor comerciale dintre Japonia și 
Cuba.

ITALIA. Alți 200 000 de muncitori 
italieni vor deveni șomeri parțiali la

sfirșitul acestei luni. De această dată 
măsura patronatului îi afectează pe 
muncitorii metalurgiști din Milano, în 
perioada 20 decembrie 1974 — 7 ia
nuarie 1975, cu precădere pe lucrăto
rii firmelor de automobile Alfa Ro
meo și Autobianchi și ai întreprin
derilor de capacitate mică și medie 
din industria electronică.

ARABIA SAUDITA a oferit un îm
prumut de 750 milioane de dolari 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare — anunță a- 
genția de presă saudită, citind o de
clarație a ministrului de stat pentru 
probleme financiare și economice, 
Mohammed Aba AI-Khail, împrumu
tul, cel mai mare acordat vreodată 
Băncii Mondiale de către un singur 
stat, este menit să faciliteze efortu
rile băncii de a furniza asistență fi
nanciară țărilor in curs de dezvoltare.

o Marți seară, la încheierea lucră
rilor reuniunii miniștrilor energiei 
din țările. Pieței comune desfășurate 
la Bruxelles, a fost adoptat textul 
unei rezoluții care definește strate
gia energetică a „celor- nouă" pe ter
men mediu. S-a anunțat că textul 
rezoluției prevede reducerea depen
denței țărilor C.E.E. față de impor
turile de produse energetice de la 
63 la sută, în prezent, la aproxima
tiv 40 la sută, în 1985.

PARIS. Manifestație a oamenilor muncii împotriva creșterii șomajului și 
înrăutățirii condițiilor de trai

• OPERAȚIUNEA 
„STEAUA DE MARE". 
O invazie a stelelor de mare, 
asemănătoare cu cea care a de
cimat în bună parte bariera de 
corali a Australiei, a fost sem
nalată lingă coastele Okinawei. 
Devorind recifele de corali, ste
lele de mare distrug o pavăză 
naturală ce protejează malurile 
de acțiunea distructivă a valiir 
rilor. întrucit folosirea sub
stanțelor chimice a rărnas fără 
efect, și în plus prezintă pri
mejdii pentru mediul înconju
rător, în lupta împotriva inva
datorilor au fost mobilizați sca
fandri. Acțiunea lor s-a dovedit 
eficace, pînă acum fiind distru
se circa 500 000 de stele de 
mare.

• VESTIGII ARHITEC
TURALE deosebit de prețioa- I 
se au fost scoase la lumi
na zilei în urma săpăturilor 
efectuate în orașul polonez 
Mogilno. Este vorba de o 
biserică construită din granit, 
lungă de 36 m, datînd din seco
lul al XÎ-lea. Specialiștii o a- 
preciază a fi cea mai’ mare și 
mai interesantă operă arhitec
turală în stil romanic din a- 
ceastă parte a țării. Săpăturile
au mai scos la iveală 300 de 
schelete de bărbați, probabil „ , 
războinici, întrucît toți aveau 
pe craniu leziuni provocate de 
săbii și barde.,

• ESCHIL Șl RECLA
MA. Cunoscuta companie bri
tanică de asigurări „Lloyd" și-a 
uimit concurența introducînd o 
poliță de asigurare gratuită în 
caz de moarte subită a clien
tului. Ce-i drept, condițiile pen
tru plata ei sînt, ca să spunem 
așa, cel puțin bizare : „Lloyd" 
se obligă să o achite doar în 
cazul cînd decesul clientului in
tervine ca urmare a căderii în 
capul acestuia a unei... broaște 
țestoase scăpate din cioc de un 
vultur I Potrivit legendei, astfel 
ar fi murit marele dramaturg 
grec Eschil. Desigur, repetarea 
unei asemenea întimplări este 
exclusă, în schimb, compania 
își face o publicitate largă, pen
tru care orice mijloc, inclusiv, 
folosirea legendelor, este bun.

• UN MINISTER AL 
BUNURILOR CULTURA
LE SI MEDIULUI ÎN
CONJURĂTOR a fost creat 
în Italia pentru a face față pro
blemelor pe care Ie ridică pro
tejarea patrimoniului arheolo
gic și artistic al ' acestei țări. 
Noul minister are menirea să 
ltipte împotriva jefuirii siste
matice a patrimoniului cultural 
italian, practicată de bande bine 
organizate, care expediază bu
nurile sustrase în străinătate, 
și să acționeze împotriva dis
trugerii monumentelor natu
rale.

• SUBSIDII CARE.
POT LIPSI. în Statele Unite, 
11,5 miliarde dolari sint chel- 
tuiți anual pentru asistența 
medicală necesitată de afecțiu
nile cauzate de consumul țiga
retelor. Furnizînd această cifră, 
publicația „The J&urnal of the 
American Medical Association" 
cere Administrației și Congre
sului suspendarea subsidiilor a- 
cordate firmelor din industria 
tutunului, ca o măsură în di
recția reducerii consumului.
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