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Konstantin F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S;

La Bacău, Bistrița-Năsaud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Gorj, 
Harghita, Maramureș și Timiș, ieri au avut loc

CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR 
JUDEȚENE DE PARTID

în cursul zilei de ieri, în alte 
nouă orașe reședințe de județ, 
au avut loc conferințe de dare 
de seamă și alegeri ale organi
zațiilor județene de partid.

La lucrările lor au participat 
membrii și membrii supleanți ai 
comitetelor județene de partid 
respective, delegați aleși în con
ferințele organizațiilor de partid 
din întreprinderi, orașe, muni
cipii, comune. Au fost prezenți, 
de asemenea, numeroși invitați
— membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, reprezentanți ai 
organelor centrale și locale de 
stat, ai organizațiilor obștești.

Din partea conducerii de 
partid, la conferințe au parti
cipat tovarășii: la Bacău — Leon- 
te Răutu; la Bistrița-Năsăud — 
Florian Dănălache; la Botoșani
— Petre Lupu; la Buzău — 
Gheorghe Pană; la Caraș-Seve
rin — Vasile Patilineț; la Gorj
— Lina Ciobanu; la Harghita — 
Maxim Berghianu; la Maramu
reș — Jânos Fazekas; la Timiș
— Manea Mănescu.

Marcînd un moment impor
tant în ansamblul activității po- 
litico-organizatorice de pregăti
re a Congresului partidului, 
conferințele de dare de seamă 
și alegeri care s-au desfășurat 
ieri s-au caracterizat prin ace
lași spirit de responsabilitate și 
exigență partinică al dezbateri
lor, prin același pronunțat ca
racter de lucru ca și cele des
fășurate acum cîteva zile.

Ca pretutindeni In țară, dele
gații la conferințe — dind glas 
mandatului ce le-a fost încre
dințat de organizațiile de partid 
din unitățile industriale și agri
cole, din institute de cercetări, 
școli și facultăți — au exprimat 
adeziunea unanimă a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor mun
cii față de proiectele de Pro
gram și de Directive, față de

Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al XI-lea, au ales or
ganele locale de partid, delega
ții la Congres, au desemnat can
didați) pentru organele centrale 
ale partidului și au exprimat

spiritul responsabilității comu
niste a unor probleme esențiale 
ale activității economice și so
ciale, ale îndeplinirii planului pe 
acest an și pregătirii producției 
din 1975, ale asigurării condiții-

culturală, a rolului conducător 
al organizațiilor de partid, per
fecționării stilului și metodelor 
muncii de partid, intensificării 
activității politico-organizatorice 
și educative.

• Proiectul de Program al partidului, proiectul 
de Directive și Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al XI-lea, aprobate în unanimitate

® După conferințele desfășurate ieri, un impre
sionant bilanț al unității de gînd și simțire 
a poporului român: 21 de organizații județene 
de partid au exprimat voința fermă ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția de secretar general al P.C.R.

voința lor fermă ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
in înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

Dările de seamă prezentate și 
dezbaterile ample care au avut 
loc au prilejuit abordarea în

lor pentru realizarea angaja
mentului patriotic de a infăplui 
cincinalul înainte de termen. 
Totodată, au fost analizate căile 
și modalitățile concrete ale afir
mării tot mai puternice, in fie
care unitate economică și social-

Conferințele au adoptat hotă- 
rîri prin care se stabilesc mă
suri concrete pentru intensifica
rea întrecerii socialiste consa
crate realizării cincinalului îna
inte de termen, perfecționarea 
activității organizațiilor d"
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partid din unitățile industriale, 
agricole, de învățămînt, cultură 
etc. și a stilului de muncă al 
organelor și organizațiilor de 
partid, pentru desfășurarea unei 
activități tot mai profunde în 
vederea formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii. Prin hotăriri speciale — 
pe care le publicăm în pagina 
a IlI-a a ziarului — conferin
țele au decis în unanimitate să 
susțină realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

în conformitate cu prevederi
le Statutului partidului și crite
riile stabilite de plenara C.C. al 
P.C.R., au fost alese noile orga
ne conducătoare ale organizații
lor județene de partid.

în funcția de prim-secretari ai 
comitetelor județene de partid au 
fost aleși tovarășii: la Bacău — 
Gheorghe Roșu; la Bistrița-Nă
săud — Adalbert Crișan; la Bo
toșani — Petre Duminică; la 
Buzău — Ion Sîrbu; la Caraș- 
Severin — Trandafir Cocirlă; la 
Gorj — Gheorghe Paloș; la 
Harghita — Ludovic Fazekas; la 
Maramureș — Gheorghe Blaj; 
la Timiș — Mihai Telescu.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, conferințele au adre
sat telegrame C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se exprimă hotărîrea fer
mă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii de a înfăptui 
neabătut grandiosul program de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comu
nism, pe care îl va adopta Con
gresul al XI-lea al partidului.

DE CONÎERW

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, mi
ercuri după-amiază, pe tovară- 
țul Konstantin F. Katușev, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
și V. I. Potapov, șef de sector 
la C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul Konstantin Katușev 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din 
partea tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al

Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, și cele mai bune u- 
rări de succes pentru cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev, din partea sa și 
a conducerii de partid, un salut 
cordial, împreună cu cele mai 
bune urări.

în cursul convorbirii a avut 
loc un schimb de vederi pri
vind activitatea Partidului 
Comunist Român și Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, precum și în legătură 
cu dezvoltarea relațiilor româ- 
no-sovietice. Au fost abordate, 
totodată, unele probleme actua
le ale vieții internaționale.

Cu acest prilej, a fost eviden
țiată, cu satisfacție, evoluția as

cendentă a relațiilor tradiționa
le de prietenie și colaborare 
frățească româno-sovietice. în 
timpul întrevederii, a fost 
reafirmată dorința comună de 
a amplifica și întări con
tinuu prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre Republica So
cialistă România și Uniunea So
vietică, aceasta corespunzind pe 
deplin intereselor poporului ro
mân și poporului sovietic, cau
zei socialismului și mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

După convorbire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dineu pe tovarășul Konstantin 
F. Katușev.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

Hugo Cervantes Del Rio, conducătorul delegației 
economice guvernamentale mexicane

Raportiillinerilor cațre Congres^;

CRONICA ÎNTRECERII
SOCIALISTE SE ÎMBOGĂȚEȘTE

CU NOI SUCCESE
VALORILE HĂRNICIEI

Tinerii din județul Iași consideră că este de da
toria lor să răspundă prezent Ia muncă nu nu
mai in orele de program, ințelegind că in acest 
fel iși sporesc contribuția la realizarea cinci
nalului înainte de termen. La „Țesătura" prin 
acțiunile de muncă patriotică s-a obținut o pro
ducție suplimentară de 9 000 kg fire tip bum
bac, la „Tehnoton" tinerii au participat Ia auto- 
utilarea benzilor de montaj a atelierelor de ra
dioreceptoare. în orele libere, cei de la Com
binatul de fibre sintetice au realizat extinderea 
secției mecanice. Angajare deplină, acesta este 
cuvîntul de ordine în întrecerea utecistă. Și 
pentru tinerii de la „Nicolina", întreprindere 
care a realizat o producție globală suplimenta
ră în valoare de 9 milioane de lei și care are 
un avans de 51 de zile în cincinal, și pentru cei 
de Ia I.M.M.R. Pașcani care răspunzind de în
treținerea mașinilor și utilajelor au reușit să 
reducă durata de reparații de la 5 la 2 zile. Pen
tru toți tinerii din județul Iași, care se prezin
tă Ia orele de bilanț cu succese deosebite.

LIDIA POPESCU

UN TROFEU DISPUTAT

La Arad, „Trofeul productivității și calității" 
se desemnează acelui tinăr care obține cele mai 
bune rezultate in muncă și in general in viața 
de zi cu zi. Iată cițiva din ciștigătorii recenți ai 
trofeului și, mai ales, rezultatele ce le-au obți
nut și care i-au făcut să intre in posesia invi
diatului trofeu. La întreprinderea de vagoane, 
Gavril Popiei (atelierul lăcătușerie) și-a depă
șit sarcinile de plan cu 15 la sută și a devenit 
astfel ciștigătorul trofeului. La secția „pregăti
re montaj 2“ pe primul loc s-a clasat Dimitrie 
Maxim, avind și el o depășire a sarcinilor de 
plan de 10 la sută. întreprinderea de strunguri, 
„leagănul inițiativei", a pus la loc de frunte 
numele lui Ilie Jivan din secția sculerie, secre
tar al organizației U.T.C., care a prelucrat peste

plan dispozitive pentru strunguri SMA-500 In 
valoare de 1 500 lei. Toma Alexandru din secția 
carcase a reușit să producă 6 carcase mai mult 
pentru strungurile SMA-500 și SMA-400. Savu 
Plev de Ia „batiuri" a realizat peste plan 4 ba- 
tiuri, iar Ovidiu Sălăjan, secția „axe", a rec
tificat in plus 400 axe.

Aceștia sînt doar cițiva din ciștigătorii ce 
și-au înscris de curînd numele în rîndul frun
tașilor din întrecerea „Trofeului productivității și 
calității" și, așa cum afirma primul secretar al 
municipiului U.T.C. Arad, toate realizările adu
nate in fiecare lună se cifrează în sute de mii 
de lei producții suplimentare.

T. POGOCEANU

LUNI ALE PRODUCȚIEI RECORD

Anul trecut la întreprinderea de armături din 
fontă și oțel Zalău se realizau in medie 250 tone 
de armături într-o lună. Acum, în aceeași uni
tate și aproximativ cu aceiași oameni, se ob
țin în mod curent peste 700 de tone în același 
interval de timp. Primii care au accelerat rit
mul au fost tinerii de la turnătoria de 
fontă. Ei au reușit să asigure funcțio
narea acestui obiectiv la parametrii nro- 
iectați cu două luni mai devreme și o produc
ție suplimentară de 800 tone de piese brut 
turnate. Le-au urmat exemplul cei de Ia turnă
toria de oțel cu un plus de 247 tone. La rîndul 
lor, tinerii de la secția prelucrări mecanice și 
montaj s-au angajat să transforme în armături 
întreaga cantitate de piese turnate de la sec
toarele calde. Septembrie, octombrie și noiem
brie au fost declarate luni ale producției re
cord. Și tinerii s-au ținut de cuvint. In sep
tembrie am prelucrat și montat 47 500 de armă
turi, iar în octombrie peste 50 000, ne spune in
ginerul Augustin Chiș, șeful atelierului piese 
diverse. Brigada maistrului Aurel Leuștean, de 
pildă, montează acum, într-o lună, cit montau 
toate cele patru brigăzi în același interval de 
timp anul trecut.

I. MORARU

întreprinderea de utilaj chimic Găești. Unul din fruntașii sec
ției I metalurgică, utecistul GHEORGHE ARSENE, sudor auto- 
gen, lucrează la demascrotarea roților dințate pentru autoca

mionul de 5 tone forță.
Foto: GH. CUCU

Plecarea delegației de tineret 
din R. P. Chineză

_________ In pagina a ll-a _________  

Manifestări cultural-educative 
în cinstea Congresului partidului

Ieri, a părăsit Capitala, în- 
toreîndu-se spre patrie, dele
gația de tineret din R.P. Chi
neză, condusă de tovarășa Kao 
Șu-lan, membru supleant al 
C.C. al P.C. Chinez, care, la in
vitația Uniunii Tineretului Co
munist, a efectuat o vizită în 
țara noastră. Din delegație au 
făcut parte tovarășii : Cen Sin- 
fa, secretar al Ligii Tineretului 
Comunist Chinez (L.T.C.C.) din 
orașul Șanhai. Liu In, secretar 
adjunct al L.T.C.C. din pro
vincia Cijetzian, Li Luăn, pre
ședinte al Asociației Studenți
lor de la Universitatea Poli
tehnică „Jiao Tun" din Sian și 
Ku Dei-li, interpretă.

La plecare, pe aeroportul in

ternațional București-Otopeni, 
delegația tineretului chinez a 
fost salutată de tovarășii Con
stantin Boștină, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., președin
te al Consiliului U.A.S.C.R., 
Nicu Ceaușescu, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C.R., Elena 
Mantho-Poparad, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C. și Con
siliului U.A.S.C.R.

Au fost prezenți, de aseme
nea, tovarășul Lu Ti-sin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim ai 
R. P. Chineze la București, și 
alți membri ai Ambasadei R.P. 
Chineze.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri la amiază pe Hugo 
Cervantes Del Rio, ministrul 
Președinției Republicii Mexica
ne, care ne vizitează țara în 
fruntea unei delegații econo
mice guvernamentale. .Oaspe
tele a fost însoțit de Milton 
Castellanos Everardo, guverna
torul statului mexican Baja 
California.

La primire au participat tova
rășii Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele.

A luat parte, de asemenea, 
Armando Cantu Medina, amba
sadorul Mexicului la București.

Cu acest prilej, ministrul me
xican a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald și 
prietenesc salut din partea pre
ședintelui Statelor Unite Mexi
cane, Luis Echeverria, împreună 
cu urări de noi succese po
porului român în dezvoltarea 
rapidă și multilaterală a patriei 
sale.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită președinte
lui Luis Echeverria cordiale și 
prietenești urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperi
tate și pace pentru poporul me
xican.

în timpul întrevederii, a fost 
relevată cu satisfacție evoluția 
favorabilă a relațiilor româno- 
mexicane și s-a exprimat dorin
ța comună de a extinde și a da 
un conținut tot mai amplu a- 
cestor legături tradiționale de 
prietenie și colaborare, spre bi
nele reciproc, în folosul cauzei 
generale a apropierii, înțelegerii 
și conlucrării rodnice între po
poare.

O atenție deosebită a fost a-

cordată, în cadrul convorbiri/, 
problemelor privind promovarea 
colaborării bilaterale, ambele 
părți pronunțîndu-se pentru in
tensificarea și diversificarea ra
porturilor economice, a schim
burilor comerciale, pentru iden
tificarea și punerea în valoare a 
unor noi forme de cooperare pe 
termen lung, ceea ce corespunde 
intereselor de progres ale celor 
două țări și popoare.

Totodată, a fost reafirmată 
voința României și a Mexicului 
de a-și aduce pe mai departe 
contribuția constructivă la edifi
carea unui climat de destindere, 
securitate și cooperare, la de
mocratizarea relațiilor dintre 
state, care să asigure pacea, in
dependența, dezvoltarea liberă

a fiecărei națiuni, dreptul de a 
fi stăpină pe bogățiile naționale, 
pe destinul său. în acest con
text, a fost evidențiată impor
tanța pe care o prezintă pentru 
instaurarea unei noi ordini e- 
conomice în- lume adoptarea de 
către actuala sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. a Cartei 
drepturilor și obligațiilor eco
nomice ale statelor, propusă de 
președintele Mexicului și spri
jinită de România, ea constitu
ind un instrument etjcace in 
vederea creării unui cadru ju
ridic in relațiile economice in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

INVESTIȚIILE
In fiecare zi, potențialul economiei noastre naționale se am

plifică, beneficiind de aportul unei noi fabrici sau secții de pro
ducție care se aliniază la startul producției. Deosebit de conclu
dente în această privință apar datele centralizate pe lunile ia- 
nuarie-octombrie, perioadă in cursul căreia au fost puse în 
funcțiune 454 de obiective industriale și agrozootehnice.

Intensificarea întrecerii pe care constructorii și montorii o 
desfășoară pe toate șantierele țării face ca în aceste zile, pre
mergătoare Congresului, rezultatele de pînă acum să fie cu 
mult depășite. Așa cum se desprinde din informațiile transmise 
ieri de corespondenții Agerpres, in diferite județe ale țării și-au 
început activitatea o seric de noi întreprinderi.
• La Curtea de Argeș și la 

Bistrița au fost puse în funcțiu
ne două fabrici de plăci aglo
merate din lemn, care furni
zează laolaltă, anual, 100 000 tone 
de astfel de produse.

• în munții Tarcăului a fost 
inaugurată o nouă carieră de 
calcar, cu o capacitate de 1,6 
ori mai mare decît cea actuală.

• Constructorii maramureșeni 
au pus în funcțiune, cu două

luni mai devreme, o conductă 
de transport al sterilului, lungă 
de 7,5 km, care face legătura 
între Flotația centrală de la 
Baia Mare și decantorul situat 
în apropierea satului Bușag.

• Din Brașov se anunță că o 
nouă fabrică de oxigen, avind o 
capacitate de 1 500 mc pe oră, 
și-a început activitatea In ca
drul Combinatului chimic de la 
Făgăraș.

ADEVĂRAT
clarificărilor politice și ideologice, a conso
lidării morale, a dragostei și întemeierii 
familiei, a cunoașterii țării și lumii, a sta
bilirii prieteniilor, a clarificării relațiilor cu 
alte generații ei caută să-și afirme rolul 
participativ, statuat în structurile noastre 
democratice, prin contribuții relevante la 
efortul general etc., etc. Deci, nevoia or
ganizării lor politice este cu adevărat o 
nevoie. Limpede ca bună ziua. Un tînăr 
neorganizat politic este, într-o societate ca 
a noastră, aidoma unui scaiete răsărit nu 
se știe cum într-un lan frumos cultivat.

Și totuși mi s-a întîmplat să observ nu 
o dată că sînt destui cei care nu știu să a- 

ducă prea plinul acestor ne
voi firești în cadrul vieții de 
organizație. închipuindu-și că 
aceasta ar fi altceva decît 
o cale organizată de re
zolvare a problemelor lor 

ei transformă totul în ceva fals, străin de 
ei. Tn loc să se adune și să se întrebe : 
Cine-i mai slab calificat ? Cui îi merge mai 
greu la muncă ? la hai să-l ajutăm. Unde 
e mai mare nevoie de noi ? la hai să facem 
un efort. Ce nu știm ? De cîte ori pe lună 
dansăm ? De cîte ori mergem în excursii ? 
Niciodată? Se poate ? Tineri sîntem noi? 
In loc de aceste întrebări simple urmate de 
căutarea răspunsurilor lor (și ce activități 
vii, adevărate, se pot desfășura pentru a 
le împlini I) - ei copiază cîte un plan ru
ginit în care... prevăd cîte „o întîlnire" cu 
(evident !) „un tovarăș" sau cine știe ce 
alte „obiective" care pot fi interesante în 
sine, dar care n-au nici o legătură cu exis
tența lor.

_N-aș vrea să insist mai mult. Regula 
trăirii cu adevărat, inclusiv în viața de or
ganizație, regulă opusă formalului, sche
mei, la urma urmei falsului plictisitor și ne- 
trebuincios este foarte simplă !

Dumneata, cel ce citești aceste rînduri, 
crezi că ai deprins-o ?

Eugen Florescu

VIAȚA CU
Ca unul dinire cei ce am de mai multă 

vreme și, cred, pentru totdeauna la inimă 
frumoasa muncă politică-educativă în rîn
dul tinerilor sînt din cind în cînd invitat la 
adunări ale uteciștilor unde mi se pune a- 
proape cu regularitate o întrebare esen
țială : ce trebuie să facem pentru ca ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. să fie și mai 
bună ?

Mi se cere, adică, un sfat, iar eu - tot 
de reejulă - îl sintetizez în cîteva cuvinte : 
să trăiți totul cu adevărat.

Recunosc că în fața unei asemenea po
vețe sînt și unii care privesc puțin nedume
riți. Mă uit în ochii lor și citesc o meteahnă 
care nu se știe cum naiba 
a apărut pe ici-pe colo și 
care operează o disociere a- 
proape capitală între mo
mentele și nevoile vieții per
sonale și activitatea socială,
concepută în variate cazuri drept ceva ex
terior, „cerut" de către pineva. Meteahnă 
născută dintr-o neclarificare teoretică asu
pra rojului organizării vieții în cadrul co
lectivităților și accentuată printr-o lipsă de 
educație în acest sens. Am căutat, cît mi-a 
stat în putință, să observ și să disec me
canismele relațiilor dintre oameni, ale ac
țiunilor lor și am redescoperit un adevăr 
elementar, anume că nici unul dintre cei 
serioși nu-și cheltuiește vremea pe lucruri 
organizate degeaba, sau pur și simplu de 
formă. Tot ceea ce întreprind oamenii cei 
mai deștepți răspunde comandamentului fi
resc al unor nevoi. Or, acest principiu se 
aplică sută la sută și în cazul unei organi
zații de tineret. Activitatea ei se justifică 
dacă răspunde unor cerințe, unor trebuințe, 
sau unor aspirații ale membrilor ei.

întrebarea simplă : pot exista colective 
ide tineri, în cazul nostru) lipsite de pro- 
>leme ? Evident, ar fi o aberație să zici 

că pot să existe. Tinerii sînt la vîrsta for
mării profesionale, a intrării în muncă, a
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24. Egalizarea nivelului de dezvoltare a țării noastre cu cel al 
țărilor socialiste avansate din punct de vedere economic, apropierea 
României de țările industriale dezvoltate ale lumii. Pînă în anul 1990 
acest proces de apropiere și egalizare va fi în linii generale realizat. 
Se va ajunge la un grad de dezvoltare a forțelor de producție, a bazei 
tehnico-materiale a societății care să permită un înalt nivel de civi
lizație socialistă, satisfacerea necesităților, stabilite în mod 
rational, ale tuturor cetățenilor, crearea premiselor materiale 

și culturale pentru trecerea la edificarea comunismului.

na din direcțiile 
in care va acționa 
Partidul Comu
nist Român, în
scrisă în proiectul 
Programului de

făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare spre comunism, o repre
zintă egalizarea nivelului de 
dezvoltare a țării noastre cu 
cel al țărilor socialiste avansa
te din punct de vedere econo
mic, apropierea României de 
țările industriale dezvoltate ale
lumii.

După cum se știe, țările în 
care socialismul a ieșit victo
rios au preluat de la vechea 
orinduire situații diferite in 
privința dezvoltării lor econo
mice. Astfel, țările socialiste 
europene, de exemplu, la înce
put, cînd au pășit pe calea noii 
orînduiri, se grupau, din punc
tul de vedere al dezvoltării e- 
conomice, în : țări agrar-inapo- 
iate — Albania, Bulgaria, Ro
mânia, Iugoslavia ; țări cu dez
voltare medie , — Ungaria și 
Polonia și țări dezvoltate — 
R.D. Germană și Cehoslovacia.

Dintr-o țară cu un -pronun
țat caracter agrgr, cp. 6. indus
trie slab dezvoltata. România a 
devenit o țară- industrial=agr.a- 
ră. cu o industrie puternică, in 
plină dezvoltare și cu o agri
cultură socialistă de stat și co
operatistă în plin proces de mo

CĂLITĂ TEA
COMUNISTA 

A VIEȚII
RED. Ne propunem să discutăm astăzi una dintre ideile ma

jore ale Programului partidului după care, ca o consecință a 
egalizării nivelului de dezvoltare a țării noastre cu cel al țări
lor socialiste avansate din punct de vedere economic, a apro
pierii României de țările industriale dezvoltate, se va atinge, 
un înalt grad de dezvoltare a forțelor de producție și un înalt 
nivel de civilizație socialistă. Am dori, așadar, să cunoaștem 
opiniile, părerile dumneavoastră în legătură cu această idee, să 
încercăm să descifrăm împreună semnificațiile multiple, care, 
bineînțeles, nu țin doar de sfera propriu-zis economică.

Virginia Drinceanu (muncitoare, secretara comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea de confecții) : Pentru a da un cadru pre
cis de raportare discuției noastre, aș vrea să subliniez o idee for
mulată în același pasaj din Programul partidului, și anume că 
acest proces de apropiere și de egalizare a nivelului de dez
voltare al țării noastre va fi, în linii mari, încheiat pînă in anul 
1990. Or, aceasta înseamnă că generația noastră va fi o ge
nerație dublu implicată în acest proces legic, obiectiv. Adică 
pe de o parte ea va fi un făuritor, un constructor atît al bazei 
economice dezvoltate a societății, cit și al întregului ei complex 
cultural, spiritual, dar totodată el va fi și beneficiarul direct al 
unei societăți capabile să asigure, cum subliniază Programul, 
„satisfacerea necesităților stabilite in mod rațional, ale tuturor 
cetățenilor, crearea premiselor materiale și culturale pentru 
trecerea la edificarea comunismului'1. Așadar, am abordat din 
acest unghi discuția, pentru a sublinia că înainte de a privi 
consecințele acestui proces de egalizare a nivelului de dezvol
tare, este nevoie, mai întîi, să punem problema răspunderii ge
nerației tinere față de înfăptuirea acestui deziderat.

Cătălin Stoichiță (elev la Liceul „Nicolae Bălcescu) : într-a- 
devăr pentru noi, pentru generația tînără, problema egalizării 
nivelului de dezvoltare se pune în termenii ridicării competen-

Discuție organizată la Comitetul 
municipal Craiova al U.T.C.

dernizare.
înapoierea economică, moște

nită intr-o proporție sau alta 
de la vechea orinduire, s-a re
percutat și în evoluția ulteri
oară a țărilor respective. Ast
fel, cu toate succesele remarca
bile dobindite în anii socialis
mului, România (ca și alte țări 
socialiste) se află la un nivel 
mai scăzut de dezvoltare atît 
în comparație cu cele mai dez
voltate țări din lume, cit și față 
de alte țări socialiste.

Iată de ce, in etapa actuală, 
partidul, pe baza cunoașterii a- 
profundate a condițiilor inter

ne, a realităților existente în 
țara noastră, a stadiului atins 
in evoluția noastră, înscrie în 
Program ridicarea din punct de 
vedere economic a României 
la nivelul țărilor socialiste a- 
vansate și apropierea de țările 
industriale dezvoltate ale lu- 

~mii.n' Egalizarea nivelului de 
dezvoltare- al țârii noastre cu 
cel al țărilor socialiste avansate 
și apropierea de țările industri
ale dezvoltate ale lumii trebu
ie, deci, înțelese nu ca un 
punct terminus, ci ca un mo
ment necesar, ce se impune a 
fi parcurs. Evident, înfăptuirea 
acestui proces se desfășoară în, 
timp și presupune efort amplu, 
susținut. In proiectul Progra
mului P.C.R. se prevede ca pînă 
în anul 1990 procesul mențio
nat să fie în linii generale rea
lizat. Desigur, este vorba de 
egalizarea și apropierea de ni
velul de dezvoltare, nu cel de 
astăzi, ci de cel care va exista 
în anul 1990 în țările respecti
ve, care, de asemenea, vor în- 
.r’egiștră progrese în evoluția 
lor.

în acest amplu proces, parti
dul acordă o atenție deosebită 
accelerării dezvoltării economi- 
co-sociale a țării noastre, rit
mului înalt al creșterii econo
mice, al progresului general. 
Asigurarea dinamismului eco
nomiei naționale depinde în 
mare măsură de ritmul dezvol
tării economice. .Se poate sț>u- 
ne că de ritmul dezvoltării eco- 
nomico-sociale depinde însuși 
ritmul , istoriei României. Este 
îndeobște cunoscut faptul că 
România se situează printre ță
rile cu o economie dintre cele 
mai dinamice din lume. în pe
rioada 1951—1973 ritmul mediu 
anual de creștere.iX’ producției 
industriale a fost...de 12,9 la 
șută. în ultimii; 30-.de ani, rit
mul dezvoltării -noastre econo- 

...mice a depășit de,,.fieste 2 ori 
media înregistrată pe plan mon
dial. Creșterea medie anuală a 
producției industriale,. în peri
oada 1961—1970. a fost : 11.4 la 
sută în Bulgaria, 3,0" la sută în 
Cehoslovacia, 6.1 la" sută în 
R.D. Germană, 8.3 la sută în Po
lonia, 12,8 la sută în România,

6.8 Ia sută în Ungaria, 8,4 la sută 
in U.R.S.S. Ritmul mediu anual 
de creștere a venitului națio
nal este prevăzut, în cincinalul 
1976—1980, să fie de 9—10 la 
sută.
Concomitent Partidul Comunist 

Român acordă mare importanță 
și relațiilor economice internațio
nale. colaborării economice cu 
celelalte țări socialiste și cu 
alte țări ale lumii. El consideră 
că participarea activă la divi
ziunea internațională a muncii 
reprezintă o latură inseparabi
lă procesului de dezvoltare a 
fiecărei națiuni. Schimbul de 
valori materiale și spirituale 
constituie astăzi un factor deo
sebit de important al acceleră
rii - progresului multilateral al 
fiecărei țări socialiste în parte 
și-,’ totodată, al întăririi socia
lismului în ansamblul său.

Prof. univ. dr.
CONSTANTIN ENACHE

Academia de Studii Economice
— București

ței participării, a unei mereu mai bune pregătiri profesionale, 
a lărgirii orizontului nostru cultural, sporirii aportului indivi
dual și colectiv la procesul construcției socialismului. Este fi
resc ca dezvoltarea forțelor de producție să ridice pe prim plan 
problema competenței cadrelor, așa că eu aș spune că un nivel 
de dezvoltare la cotele țărilor avansate se atinge printr-un 
nivel de pregătire, de competență, competitiv cu cei mai buni 

Stelian Giubelean (secretar al Comitetului județean U.T.C.) : 
M-aș referi la o idee ce mi se pare că se impune ca un co
rolar al celor spuse de colegii mei. Aceea că in procesul de 
creare a premiselor pentru trecerea la edificarea comunismului 
se va afirma in mod nemijlocit o nouă realitate — calitatea 
vieții. De fapt, conceptul a și fost propus discuției teoreticei 
dar eu cred că importanța lui stă în aceea că el nu definește 
numai ideeă consumului, nu se referă numai la ipostaza de be
neficiar a omului, ci accentuează latura activă, creatoare, punc
tează exact responsabilitatea socială a fiecăruia față de nivelul 
de dezvoltare specială a societății noastre. Știu că ziarul a mai 
dezbătut această idee, dar eu aș încheia tocmai spunind că 
a vorbi despre calitatea comunistă a vieții înseamnă de fapt 
a ne privi pe noi înșine în dublă ipostază, de creator și bene
ficiar al valorilor materiale și spirituale care vor constitui atît 
consecința dezvoltării multilaterale a societății românești, cit și 
premisele obiective pentru trecerea la edificarea comunismului.

Iar toate aceste elemente converg spre a demonstra vocația 
comunistă a politicii partidului, faptul că afirmarea plenară a 
personalității umane beneficiază la noi de un cadru optim care 
creează toate premisele necesare realizării dezideratului gindit 
de Marx cu un veac în urmă — emanciparea umanului, asuma
rea sa multilaterală, liberă.

Așadar, civilizația socialistă acționează — în aceste condiții 
— ca un factor modelator, activ, înlocuind mitul „societății 
de consum" cu o societate a creației și responsabilității, a parti
cipării fiecăruia la creația, la avuția colectivă.

Discuție realizată de 
ȘERBAN CIONOFF

„Din inimă, partidului"
un omagiu al elevilor din sectorul 8 al Capitalei

Elevii sectorului 8 al Capita
lei au dedicat Congresului al 
XI-lea al partidului un amplu 
spectacol artistic desfășurat 
pe scena Modern-clubului. Cele 
mai bune formații artistice 
din școli, laureate ale Festi
valului cultural-artistic al ele
vilor și Festivalului artei și 
culturii tineretului ’bucureștean, 
soliști vocali și instrumentiști, 
recitatori au făcut să vibreze 
de adincă emoție inimile celor 
peste 1 000 de spectatori pre- 
zenți la această semnificativă 
manifestare. Sub genericul 
„Din inimă, partidului", după 
semnalul irompeților, au deschis 
programul corul Liceului
„George Enescu" și fanfara Li
ceului mecanic nr. 16 cu cînte- 
cul patriotic „Tricolorul" prelu
at apoi de vocile din sală. Mon
tajul literar-muzical „Din inimă, 
partidului" prezentat de elevii 
Liceului economic nr. 3. mo
mentele interpretate de orches

tra de muzică populară de la 
Liceul „Ion Neculce" și grupul 
folcloric de la Liceul „Dumi
tru Petrescu", sceneta lui Zaha- 
ria Stancu „N-a fost timp pen
tru dragoste", pusă în scenă 
de elevii Liceului electronic 
nr. 2, ca și poeziile patriotice 
recitate cu patos de Marian 
Lepâdatu, Gabriel Bilă, compo
zițiile proprii ale lui Paul I- 
liescu, melodiile de muzică u- 
șoară avîndu-j ca interpreți pe 
Adrian Romcescu. Nineta Ene, 
Ionela Copaciu și toate cele
lalte momente au ilustrat ta
lentul artistic al elevilor pe 
care ei s-au străduit să-1 re
leve cit mai pregnant, cu toată 
dăruirea și recunoștința parti
dului la acest important eveni
ment al său cinstit de toți 
oamenii muncii din țara noastră.

V. RAVESCU
Foto : O. PLECAN

Cresc rîndursle 
Uniunii Tineretului 

Comunist
© Gînduri la primirea 

carnetului de utecist
Sala de ședințe a cabinetului 

de partid din, orașul Reghin a 
găzduit recent un eveniment : 
200 de tineri din școlile gene
rale ieșiți de curînd din pio
nierat s-au legat să-și spo
rească eforturile pentru a o- 
nora responsabilitățile pe care 
vîrsta . le impune, să cins
tească prin, fapte de muncă și 
învățătură încrederea cu care 
colegii mai mari le-au dat votul 
pentru a intrai în rândurile . U-. 
niunii Tineretului Comunist. 
Au primit carnetul roșu. Sem
nificația evenimentului este 
cu atît mai deosebită cu cit 
el a avut loc în aceste zile 
de emulație și efervescență 
creatoare cu care întregul

popor întîmpină marele forum 
al comuniștilor. Dănuța Chi-
belean, mesagera gindurilor tu
turor, a mărturisit în cuvintul 
ei hotărirea de a fi mereu pri
mii în rindurile celor care sint 
chemați să înfăptuiască cute
zătorul program al P.C.R. de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei, a prevederilor proiectu
lui de directive ale apropiatului 
Congres.

Despre muncă. ca izvor de 
satisfacții și împliniri le-a 
vorbit Eroul Muncii Socialiste, 
maistrul lutier, Roman Boian- 
ciuc, cel care dăruindu-se pro
fesiei a făcut să răsune, oda
tă cu acordul instrumentelor 
muzicale, făurite aici, numele 
orașului de la confluența Gur- 
ghiului cu Mureșul pe mai mul
te coordonate ale globului.

M. BORDA

ITH
 I

’

Liceul Decebal din Deva, dis
pune de șapte ateliere produc
tive care în privința tehnicită
ții și randamentului rivalizează 
cu unități economice de presti
giu ale municipiului. Atelierul 
de timplărie, condus de mais
trul Iosif Pogan, este dotat cu 
toate utilajele necesare pentru 
a-și desfășura în bune condiții 
activitatea : bancuri de lucru, 
mașini de găurit, universale, 
circulare, utilaje de îndreptat, 
frezat și rinduit, strung, com
presor etc. Aici a fost confec
ționată mobila pentru liceu și 
alte instituții ale orașului.

— Ne-am cîștigat deja un re
nume ! — afirmă tînărul mais
tru instructor. Nu mai avem 
timp nici să respirăm. Pri
mim comenzi din toate păr
țile... Chiar acum onorăm o 
comandă de mobilă a „In
spectoratului școlar în valoa
re de 120 000 lei. Consiliul popu
lar ne-a lansat o altă cerere 
pentru rafturi de bibliotecă. 
Lucrăm de zor, dar nu putem 
face față tuturor solicitărilor.

Maistrul Gheorghe Moroșan, 
de la atelierul de lăcătușerie — 
mașini-unelt.e, este la fel de 
aglomerat cu lucrările, fapt 
care îl bucură. „înseamnă că 
sintem apreciați — susține el 
— că ne-am făcut o firmă. Da
toria noastră este să-i ridicăm 
prestigiul în continuare". Tova
rășul Coriolan Tempeanu, di
rectorul liceului, ne prezintă pe 
larg importanța celor șapte 
ateliere pentru a autogospodări 
școala. Valoarea producției 
realizate în anul, trecut a fost 
de 145 000 lei. din care 30 000 lei 
au fost cheltuiți pentru auto- 
dotarea atelierelor, cabinetelor 
și laboratoarelor, iar restul 
pentru asigurarea reproducției 
lărgite. Fiecare elev a realizat 
un beneficiu net de 228 lei. în 
actualul an școlar, planurile sînt 
cu mult mai ambițioase. La 
atelierul de lăcătușerie se pre
conizează ca fiecare elev să 
realizeze un beneficiu de 666 lei, 
la timplărie — 562 lei. iar la cel 
de electrotehnică — de 425 lei. 
Aceasta înseamnă că elevii își 
vor acoperi prin munca proprie 
aproape 25 la sută din cheltuie
lile de școlarizare. Cu alte cu
vinte, liceul a fă.cut primii pași 
pe drumul autofinanțării.

— A fost greu, se destăinuie 
maistrul Gheorghe Moroșan. 
pînă am reușit să-i obișnuim cu 
munca. La început mai lipseau, 
de la ore, ori încercau să tragă

ALA FIECARE ATELIER ȘCOLAR-UN ATELIER PRODUCTIV!
chiulul. Este drept, că nici ate
lierele nu erau suficient dotate 
pentru a-i asigura fiecăruia de 
lucru. Situația s-a schimbat 
radical. Acum în orele de pre
gătire tehnico-productivă se 
muncește ca într-o uzină. Me
seria i-a cucerit pe toți.

DEVA : Pași spre 
autofinanțare

— Nivelul pregătirii lor tehni
ce, îl completează maistrul Po
gan, a crescut considerabil. Nu 
trebuie să mai stau lingă fie
care pentru a-i explica ce are 
de făcut. îi înmînez schița și el 
se apucă de treabă. Băieții se 
comportă ca niște vechi meșteri.

— Va reuși școala să se auto- 
finanțeze în întregime ? — i-am 
întrebat pe cei doi interlocutori.

Răspunsul a fost prompt. Da, 
va reuși. Maistrul de la lăcătu
șerie ne-a informat că în acest 
an și-a propus deja să realizeze 
un beneficiu de 1 000 lei pe elev,

CONSTANȚA : Norma pe un trimestru, 
un șervețel și o rochiță?

Ne aflăm în atelierul de elec
trotehnică al Liceului energetic 
din Constanța.

— Astăzi avem de executat 
șase bobine secundare necesare 
transformatoarelor de sudură 
la plumb, ne spune oprindu-se 
puțin din lucru unul dintre elevi. 
Acestea fac parte dintr-o comandă 
de 26 bucăți de transformatoare 
de acest tip primită de la P.T.T.R. 
și care pînă la sfîrșitul primului 
trimestru trebuie onorată.

Și ca atare, toți cei aflați în 
atelier, elevi ai anului IV, sînt 
preocupați de reperele pe care le 
au de executat. Unii lucrează la 
împachetarea miezului magnetic 

cu 350 lei mai mare decît se 
prevăzuse. Aceasta înseamnă că 
elevul care lucrează în acest 
atelier își va acoperi aproape 
jumătate din cheltuielile de șco
larizare. Din păcate însă, nu 
toate atelierele și-au propus să 
facă un asemenea salt. O pri

mă îndatorire ar fi deci ridi
carea tuturor la nivelul celor 
fruntașe. O altă posibilitate de 
sporire a veniturilor o constituie 
înlocuirea mărunțișurilor, care 
se mai execută uneori, cu pro
duse complexe, cum ar fi mobi
lier școlar, material didactic și 
aparataje de înaltă precizie.

Creșterea veniturilor realizate 
pe atelier nu depinde însă nu
mai de școală. Maistrul Moroșan 
ne-a demonstrat foarte convin
gător că există o limită peste 
care la ora actuală nu se poate 
trece, determinată de folosirea 

din tole, alții la confecționarea 
înfășurărilor primare și secun
dare ale transformatorului. După 
părerea lor, atmosfera și ritmul 
de lucru nu diferă prea mult de 
ceea ce au întîlnit în atelierele 
de bobinaj ale întreprinderilor în 
care au făcut anul trecut instrui
rea practică. Faptul că au un 
plan de producție defalcat pe 
trimestre pe care l-au dezbătut 
în cele mai mici amănunte chiar 
din prima zi de atelier și apoi 
în cadrul adunărilor U.T.C., mai 
întîi pe clasă și apoi pe școală, 
fiind stabilite norme pentru fie
care clasă, duce în mod nemij
locit la formarea lor în condiții 

insuficientă a mașinilor și utila
jelor aflate în dotare. Un 
strung, a precizat el, poate și 
trebuie să fie folosit minimum 
12 ore pe zi (două schimburi), 
adică 72 de ore pe săptămînă. 
în actualele condiții, dat fiind 
numărul redus al elevilor din
tr-o școală și al orelor destina
te practicii productive, el nu 
funcționează decît 23 de ore pe 
săptămînă. Două treimi din 
timpul disponibil stă așadar 
degeaba. Cîți elevi ar putea să 
învețe meseria în acest răstimp ? 
Cîtă producție s-ar putea reali
za ? Situația, susține el, s-ar 
putea rezolva prin comasarea 
atelierelor la nivelul orașului. 
Măsură care ar asigura o folosi
re mai extensivă a numeroase
lor utilaje aflate în dotarea ate
lierelor școlare. în acest fel și 
eforturile financiare ale școlilor 
pentru autodotare vor fi mai 
mici deoarece în loc de 3 ate
liere, este suficient unul.

Sugestia ni se pare interesan
tă și demnă de a fi studiată în- 
trucît oferă o soluție concretă 
pentru împlinirea dezideratului 
major pe care îl urmărește fie
care unitate de învățămînt : 
autofinanțarea.

AL. BALGRADEAN

cit mai apropiate de cele din 
producție, de la viitoarele locuri 
de muncă. Că atare și aici pro
blema calității produselor rea
lizate ca și cea a rentabilității îi 
preocupă în cel mai înalt grad, 
ca și aceea față de reducerea 
consumului de materiale. Acum, 
de exemplu, se utilizează, cu e- 
ficiență sporită, tolele de la 
transformatoare vechi, scoase din 
uz și achiziționate la un preț 
foarte scăzut.

Elevele de la Liceul nr. 2 lu
crează în atelierul de țesut co
voare persane a căror calitate 
le face să dispară foarte rapid 
din vitrinele magazinului specia-

In laboratorul de mașini electrice al Grupului școlar „Electroputere", mare parte din obiecti
ve au fost realizate prin autodotare — elevii găsesc toate condițiile pentru însușirea cores

punzătoare a viitoarei lor profesii
Foto. O. PLECAN

Uzat în prezentarea și desface
rea obiectelor realizate în ate
lierele școlare. Alături de eleve 
se află maistrele de la secția res
pectivă a Întreprinderii de in
dustrie, locală care dau indicații 
și supraveghează ca lucrările să 
se îndeplinească în condiții de 
calitate. Este un control care 
joacă, fără îndoială, și un im
portant rol educativ în însușirea 
temeinică a unei meserii, pentru 
care s-ar putea să opteze multe 
dintre eleve după absolvirea li
ceului. La fel stau lucrurile și la 
atelierul de croitorie-lenjerie, nu
mai că aici primează instruirea 
și mai puțin obținerea unor be
neficii, dacă avem în vedere că 
în acest trimestru fiecare elevă 
are de realizat numai un șer
vețel și o rochiță, ceea ce tre
buie să recunoaștem că este cam 
puțin I

Trebuie spus că, din păcate, 
valoarea celor moi multe planuri 
de producție este destul de re

dusă în raport cu înzestrarea a- 
telierelor și priceperea de care 
dau dovadă elevii, în realizarea 
unor repere cu un grad sporit 
de dificultate. Toată lumea e de 
acord că elevii pot face o muncă 
rentabilă, sînt capabili să res
pecte disciplina de plan, să rea
lizeze produse de calitate. Atunci 
trebuie intensificată amenajarea 
atelierelor, al căror număr, la ni
velul municipiului, este redus. 
Chiar în școlile amintite mai îna
inte, nu toate tipurile de ate
liere se prezintă la nivelul exi
gențelor actuale, ca să nu mai 
vorbim de cele ale unor școli 
cum ar fi: Liceul nr. 3, Liceul 
,,Mircea cel Bătrîn": înzes
trare sumară și aceea cu 
utilaje de randament scă
zut, profile nejudicibs gîndi- 
te, planuri mai mult simbolice 
care prevăd executarea numai 
de obiecte pentru autodotare și 
ele foarte simple sau de artiza
nat de care, după cum vede 

oricine, piața nu prea duce lipsă. 
Toate aceste neajunsuri se dato- 
resc în primul rînd slabei cola
borări dintre unitățile tutelare și 
școli. Primele nu dau întotdeau
na cele necesare școlii, după 
cum nici conducerile unor școli 
nu fac altceva decît să aștepte 
soluții gata pregătite. Această 
situație negativă explică faptul că 
la ora actuală întreprinderile nu 
pot face școlilor comenzi sub
stanțiale, aceasta presupunînd 
planuri valorice care nu se pot 
îndeplini Modificarea situației 
actuale pretinde, așadar, o radica
lă schimbare de optică, o trece
re hotărîtă la dotarea corespun
zătoare a atelierelor, părăsirea 
grabnică a concepției care atri
buie atelierului școlar un rol mi
nor și neeficient.

ION MIHALACHE

• Sub zidurile
eroice ale Doftanei
Peste 600 de tineri, elevi ai 

Grupului școlar de pe lingă în
treprinderea de oțeluri aliate 
din Tirgoviște, au trăit zilele 
acestea un moment emoționant. 
Cu sprijinul agenției B.T.T. 
Dîmbovița, al Comitetului mu
nicipal Tirgoviște al U.T.C., al 
organizației de partid și condu
cerii școlii, ei au realizat o 
amplă acțiune politico-educativă 
dedicată celui de al XI-lea 
Congres al partidului. O ac
țiune complexă, cu valențe 
educative certe, cu un program 
bogat și variat. Caravana ce
lor 16 autocare, purtind în
semnele B.T.T., a pornit-o dis- 
de-dimineață din curtea școlii. 
Punctul final : Muzeul Dofta- 
na. Odată ajunși aci, tinerii u- 
teciști încep vizitarea muzeu
lui. Explicațiile ghizilor sînt 
ascultate cu atenție. Asistăm la 
o lecție vie, emoționantă, ce ne 
cultivă respectul pentru glo
rioasele tradiții de luptă ale 
partidului.

Sub aceste impresii puternice, 
în sala de exponate a muzeului, 
are loc adunarea generală a or
ganizației U.T.C. de la anul 
II G. La ordinea de zi un sin
gur punct : primirea în orga
nizația noastră revoluționară a 
elevilor Dumitrașcu Ion, Matei 
lop, Ivan Ion și Stănilă Viorel. 
Elevi fruntași la învățătură, 
harnici, disciplinați, care s-au 
pregătit temeinic pentru acest 
moment. Totul se desfășoară 
ca la o adunare obișnuită : cu 
prezidiu, cu înscrieri la cuvînt, 
cu deschiderea cu un cintec pa
triotic. cu drapel.

Și totuși, emoția este puter
nică. mîinile celor mai tineri 
uteciști, atuhei cînd fac le- 
gămîntul solemn, au o mișcare 
ce trădează puternica trăire a 
clipei și locului in care se des
fășoară .adunarea generală.

Următorul moment — trăit in 
aceeași tensiune a sentimente
lor născute de îmbărbătătoarea 
evocare —are loc pe platoul din 
incinta muzeului. Unui număr 
de tineri li se înmînează, in 
acest cadru solemn, documen
tul de membru al organizației 
U.T.C. Emoția le este evident 
întipărită pe față. Iar ală
turi de ei, sentimente nobile, 
de recunoștință pentru eroii 
clasei muncitoare, de hotărîre 
fermă să ducă mai departe a- 
ceste tradiții glorioase, trăiesc 
•toți cei 600 de colegi ai lor. 
Ne-o spun fețele lor, respectul 
cu care privesc și ascultă, tă
ria cu care umple văile din 
împrejurimi cîntecul lor, cîntec 
cu care se încheie manifestarea.

AL. DOBRE
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Tele adresate
Nicolae Ceausescu.

C. C. al P.C.R., tovarășului 
Hotărîri ale conferințelor

• BACĂU • BISTRIȚA • BUZĂU • GORJ • HARGHITA • TIMIȘ
Din telegrama

însuflețiți de marele eveniment politic al 
acestui an — Congresul al XI-lea al P.C.R. 
— noi, participanții la Conferința organiza
ției județene de partid Bacău, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor care 
trăiesc și muncesc pe aceste frumoase me
leaguri ale patriei, vă raportăm, mult iubite 
tovarășe secretar general, că am dezbătut 
cu o înaltă responsabilitate partinică docu
mentele programatice ce vor fi prezentate 
marelui forum comunist și, în lumina lor, 
am analizat în spirit critic și autocritic în
treaga noastră activitate, am stabilit noi 
măsuri de continuă îmbunătățire a muncii, 
în vederea obținerii de rezultate superioare 
în viața economică, politică și social-cul- 
turală a județului.

Exprimăm și cu acest prilej deplina și 
entuziasta noastră aprobare față de măre
țele idei cuprinse în proiectul de Program, 
față de insuflețitoarele prevederi ale pro
iectului de Directive, față de importantele 
Teze ale Comitetului Central pentru Con
gres, aceste istorice documente aflîndu-se 
în deplină concordanță cu năzuințele, cu 
interesele fundamentale ale poporului ro
mân și constituind un strălucit exemplu de 
soluționare marxist-leninistă creatoare a 
cerințelor pe care le ridică progresul neîn
trerupt al societății românești pe calea fău
ririi societății socialiste multilateral dezvol
tate și a înaintării neabătute spre comu
nism. Proiectele documentelor demonstrea
ză înalta responsabilitate cu care partidul 
nostru se preocupă de rezolvarea proble
melor vitale ce privesc destinele contem
porane și viitoare ale României socialiste.

Și în aceste momente, gîndurile și senti
mentele noastre profunde se îndreaptă că
tre dumneavoastră, care sînteți inițiatorul 
cutezătorului program de înflorire multila
terală a României socialiste.

în numele comuniștilor, al tuturor locui
torilor acestor străbune meleaguri moldo
vene — se spune în continuare în telegra
mă — conferința a dat mandat delegaților 
ce ne vor reprezenta la Congresul al XI-lea 
să susțină din toată inima realegerea dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului.

Vă raportăm, stimate tovarășe secretar 
general, că prețioasele dumneavoastră in
dicații, date cu prilejul vizitelor în județul 
nostru, au fost aduse la îndeplinire. Sintem 
mindri să vă raportăm că prevederile pla
nului producției globale industriale a ju
dețului pe primii 4 ani ai cincinalului au 
fost îndeplinite la data de 5 noiembrie, 
creîndu-se posibilitatea realizării unei pro
ducții suplimentare, pînă la sfirșitul anu
lui, în valoare de 2,2 miliarde lei.

în numele celor 65 000 de comuniști ai ju
dețului Bacău, în numele tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc în această parte a țării, 
noi, participanții la Conferința organizației 
județene de partid Bacău, ne angajăm să 
acționăm cu și mai multă hotărîre, cu entu
ziasm și fermitate revoluționară pentru în
deplinirea cincinalului înainte de termen și 
vă asigurăm că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a traduce în viață neabătut 
hotărîrile pe care le va adopta Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist Român.

Hotărîre a Conferinței
Pătrunși de sentimente de cea mai a- 

leasă stimă, dragoste și profundă recunoș
tință pe care partidul, întregul popor le nu
tresc față de cel mai iubit fiu al națiunii, 
neobosit militant și om politic, conducător 
încercat, patriot înflăcărat și internaționalist 
consecvent, eminentă personalitate a lumii 
contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— de activitatea căruia sînt strîns legate 
marile realizări dobîndite de țara noastră 
{>e calea construcției socialiste — partici
panții la Conferința organizației județene 
Bacău a P.C.R., dind o înaltă apreciere po
liticii generale a partidului, exprimă atașa
mentul lor profund față de cel care întru
chipează cele mai nobile trăsături ale po
porului român, care și-a consacrat și-și de
dică întreaga viață și putere de muncă cau
zei celor ce muncesc, victoriei socialismului 
și comunismului în România.

întreaga politică internă și internațională, 
toate transformările înnoitoare petrecute, 
marile succese obținute în întreaga viață 
economico-socială in perioada de după Con
gresul al IX-lea poartă amprenta persona
lității tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
a imprimat activității partidului un suflu 
înnoitor, dinamic, de înaltă exigență și res
ponsabilitate pentru destinele patriei.

Conferința organizației județene Bacău a 
Partidului Comunist Român, dind glas do
rinței fierbinți și voinței unanime ale celor 
peste 65 000 de comuniști, exprimate cu pri
lejul adunărilor și conferințelor de dări de 
seamă și alegeri, ca și ale tuturor oamenilor 
muncii care trăiesc pe aceste meleaguri, ho
tărăște să susțină cu entuziasm propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, 
la Congresul al XI-lea, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Hotărirea noastră pornește din conyinge- 
rea că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar general al 
partidului asigură în modul cel mai respon
sabil destinele prezente și viitoare ale pa
triei noastre, continuarea neabătută a unei 
politici ințelepte, în deplină concordanță cu 
interesele națiunii, întărirea continuă a uni
tății partidului, a întregului popor în jurul 
partidului, promovarea cu consecvență a 
normelor vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statului nostru repre
zintă. pentru Întregul popor, o garanție a 
amplificării succeselor de pînă acum, a 
transpunerii întocmai în viață a programu
lui și hotăririlor însuflețitoare ce vor fi a- 
doptate la Congresul al XI-lea al P.C.R., a 
liniei politice generale interne și externe, a 
ridicării României pe noi trepte ale progre
sului și civilizației, a prosperității și feri
cirii întregului nostru popor.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Agurița Alecsandrescu, Filimon Ardeleanu, 
Constantin Băbălău, Ștefan Croitoru, Nico
lae Gavrilescu, Costache Lăcătușu, Vasile 
Malinschi, Octavian Paler, Constantin Pas- 
cu, Dumitru Potoroacă, Leonte Răutu, 
Gheorghe Roșu.

NĂSĂUD
Din telegramă

Participanții la Conferința organizației 
județene de partid Bistrița-Năsăud a 
P.C.R., în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari și 
germani — de pe cuprinsul județului, în 
consens deplin cu hotărîrile adunărilor și 
conferințelor de dări de seamă și alegeri, 
exprimăm deplina noastră aprobare și cele 
mai înalte sentimente de atașament față 
de politica internă și externă a partidului 
și statului nostru, îndreptată spre realiza
rea nobilelor idealuri ale socialismului șl 
comunismului, asigurării păcii în lume.

Conferința organizației noastre județene 
a constituit o manifestare plenară a apro
bării documentelor pentru Congresul al 
XI-lea al partidului, proiectul de Program 
— cartă de aur a mersului nostru spre co
munism — proiectul de Directive, Tezele 
C.C. al P.C.R., a hotărîrii ferme a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii din ju
deț de a nu precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a istoricelor hotă
rîri pe care le va adopta înaltul forum al 
comuniștilor, în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism.

în aceste clipe înălțătoare, gîndurile șl 
sentimentele noastre cele mai nobile se 
îndreaptă spre dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, inițiatorul cutezătorului 
program de dezvoltare multilaterală a 
României, bărbat destoinic și eminent con
ducător revoluționar, luptător consecvent 
pentru interesele poporului român, militant 
de seamă al mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Exprimînd voința unanimă a comuniști
lor, a tuturor locuitorilor județului, confe
rința dă mandat delegaților care ne vor 
reprezenta la Congresul al XI-lea al parti
dului să susțină cu toată ființa lor reale
gerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român, ga
ranție sigură a înălțării României pe noi 
culmi ale progresului și civilizației, ale 
bunăstării și fericirii întregii noastre na
țiuni.

Răspunzînd prin fapte grijii și atenției 
pe care le-o poartă conducerea partidului, 
oamenii muncii de pe aceste meleaguri, 
integrați în efortul întregului popor pentru 
realizarea cincinalului înainte de termen, 
au dat peste plan însemnate cantități de 
produse, printre care 2 400 tone minereu 
complex, peste 1 000 mc prefabricate din 
beton armat, 55 tone hîrtie, 100 tone unt și 
peste 100 tone carne porc. De asemenea, 
însemnate cantități de produse s-au livrat 
la export, sarcinile pe patru ani la acest 
indicator fiind realizate cu 90 de zile îna
inte de termen.

Minunatele perspective ce se deschid ju
dețului nostru in viitorul cincinal, prin vo
lumul sporit de' aproape 4 ori al investi
țiilor. cit și prețioasele îndrumări ce ni 
le-ați dat cu prilejul recentei vizite de lu
cru, ne mobilizează și mai mult, angajîn- 
du-ne, trup și suflet, în marea întrecere 
socialistă pentru a da viață sarcinilor mă
rețe ce ne revin în această perioadă.

Onorîndu-ne mandatul încredințat de co
muniștii pe care îi reprezentăm la această 
conferință, asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci fără 
preget pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din documentele celui 
de-al XI-lea Congres al partidului, aducîn- 
du-ne din plin contribuția la făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism.

Hotărîre a Conferinței
Delegații și invitații, participant! Ia lu

crările Conferinței județene Bistrița-Nă- 
săud a P.C.R. din 13 noiembrie 1974, ex
primînd gîndurile, simțămintele și voința 
unanimă a comuniștilor, afirmate cu prile
jul adunărilor generale și conferințelor de 
dări de seamă și alegeri, a tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari și ger
mani — care trăiesc și muncesc pe me
leagurile Bistriței și Năsăudului, alăturîn- 
du-se din adincul inimilor, cu entuziasm și 
legitimă mîndrie comunistă, voinței între
gii națiuni române, a întregului popor, au 
hotărit să propună înaltului forum al co
muniștilor — Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român — ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al pa
triei, omul care întruchipează toate gîndu
rile și năzuințele noastre spre o viață fe
ricită. liberă și demnă, omul care a im
primat întregii noastre vieți politice, 
economice și sociale un suflu înnoitor, de 
activitatea căruia sînt indisolubil legate 
toate marile noastre izbînzi și al cărui 
nume va rămîne încrustat cu litere de aur 
în memoria pămîntului românesc, să fie 
reales în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îtî această înaltă funcție constituie pentru' 
prezentul și viitorul patriei noastre 
chezășia amplificării succeselor de pînă 
acum, a realizării și înfăptuirii neabătute 
a nobilelor idealuri ale societății socialiste 
și comuniste, spre binele și fericirea în
tregii noastre națiuni.

Exprimindu-ne prin votul nostru unanim 
dorința ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales ca secretar general al partidului 
nostru, sîntem în același timp hotărîți ca, 
urmînd exemplul său de pricepere, clar
viziune și fermitate comunistă, de patrio
tism înflăcărat, respectînd neabătut prețioa
sele indicații pe care le-am primit din partea 
secretarului general cu prilejul recentei vi
zite de lucru în județul nostru, să facem 
tot ce depinde de noi pentru ca hotărîrile 
Congresului al XI-lea al partidului, ce 
deschid perspective atît de minunate și ju
dețului Bistrița-Năsăud, să fie îndeplinite 
în întregime.

Trăiască secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Mihai Anastasescu, Andrei Barta, Gavril 
Beșa, Adalbert Crișan, Florian Dăn&Iache, 
Costache Moisă Costică, Cornel Pacoste, 
loan Retegan, Andrei loan VVeingărtner.

Din telegramă
Conferința organizației județene de 

partid Buzău, dezbătînd într-un spirit de 
înaltă responsabilitate partinică proiectele 
de Program și de Directive pentru cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., Tezele Co
mitetului Central — documente de excep
țională însemnătate teoretică și practică, 
ce prefigurează viitorul luminos al Româ
niei socialiste — își exprimă, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, 
al locuitorilor de pe aceste străvechi me
leaguri românești, devotamentul nemărgi
nit, atașamentul profund față de întreaga 
politică internă și externă a partidului și 
statului nostru, hotărirea nestrămutată de 
a-și dedica întreaga lor capacitate, elanul, 
cutezanța și gîndirea creatoare înfăptuirii 
hotăririlor ce vor fi adoptate.

în atmosfera de însuflețire și avînt ce 
caracterizează întreaga viață social-poli- 
tică a țării, delegații la conferință dau glas 
sentimentelor de profundă admirație și 
respect ale comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din județ, față de întreaga 
dumneavoastră viață și activitate, de revo
luționar încercat și internaționalist con
secvent, față de clarviziunea, spiritul crea
tor și profundul realism politic pe care 
dumneavoastră, iubite tovarășe secretar ge
neral, le imprimați în toate domeniile vie
ții politice, economice și sociale, pentru a 
ridica România socialistă pe noi culmi de 
progres și civilizație,

Răspunzînd voinței celor peste 58 000 co
muniști din județul Buzău, ne alăturăm cu 
însuflețire propunerii ca dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales de Congresul al 
XI-lea în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român. De
plina unanimitate cu care comuniștii, în
tregul nostru popor susțin această propu
nere reflectă adeziunea profundă a între
gii națiuni române la politica Partidului 
Comunist Român, coeziunea în jurul condu
cerii sale, încrederea deplină că programul 
măreț ce i se înfățișează va deveni o 
realitate vie.

Sub conducerea organizației județene de 
partid Buzău, toți oamenii muncii se an
gajează să nu precupețească nici un efort 
pentru a aplica și promova neabătut poli
tica partidului și statului nostru, să ac
ționeze fără preget, demn și responsabil, 
pentru realizarea cincinalului înainte de 
termen. Folosim acest prilej pentru a 
informa conducerea partidului, pe dum
neavoastră personal, că pînă în prezent am 
realizat o producție suplimentară de 760 
milioane lei, față de prevederile inițiale de 
plan ; totodată, am înregistrat progrese pe 
linia reducerii cheltuielilor materiale de 
producție, diversificării și îmbunătățirii ca
lității produselor. Prin mai buna organizare 
a muncii pe șantierele de investiții, au 
fost puse în funcțiune, cu 4 pînă la 6 luni 
mai devreme decit termenul planificat, noi 
capacități de producție la întreprinderea de 
sîrmă și produse din sîrmă, întreprinderea 
mecanică de utilaj tehnologic și întreprin
derea de prelucrare a maselor plastice 
Buzău. Totodată, ne angajăm să organi
zăm astfel activitatea economică a anului 
viitor incit să realizăm, peste prevederile 
inițiale ale cincinalului, o producție de 
aproape 2 miliarde lei, pentru a asigura o 
bază temeinică înfăptuirii Directivelor Con
gresului al XI-lea cu privire la planul 
cincinal 1976—1980.

Hotărîre a Conferinței
în numele celor peste 58 000 membri de 

partid, al tuturor oamenilor muncii de pe 
meleagurile buzoiene, Conferința organiza
ției de partid județene Buzău, dind glas do
rinței fierbinți exprimate în adunările și 
conferințele pentru dări de seamă și alegeri, 
hotărăște în unanimitate susținerea propu
nerii ca, la cel de-al XI-lea Congres al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și destoinic fiu al poporului, să 
fie reales in înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Hotărirea noastră se întemeiază pe pro
funda prețuire pe care comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Buzău o a- 
cordă activității desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în decursul întregii 
sale vieți, consacrate binelui poporului, 
cauzei revoluționare, construirii socialismu
lui și comunismului în patria noastră.

Marile succese obținute de poporul nos
tru in întreaga viață economico-socială, mai 
ales după Congresul al IX-lea, sînt indiso
lubil legate de vasta activitate politico-orga- 
nizatorică a partidului, a conducerii sale și, 
în mod deosebit, de munca neobosită des
fășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de contribuția sa inestimabilă la elaborarea 
și fundamentarea liniei generale politice in
terne și externe a partidului și statului nos
tru, precum și la aplicarea ei în viață — 
soldată cu strălucite succese în toate dome
niile construcției socialiste.

Politica creatoare, științifică, a partidului, 
toate sarcinile și obiectivele cutezătoare 
poartă amprenta personalității secretarului 
general al P.C.R., care a imprimat întregii 
activități un suflu înnoitor, dinamic, de 
înaltă exigență și responsabilitate pentru 
progresul patriei noastre, pentru ridicarea 
României pe cele mai înalte culmi ale civi
lizației comuniste.

Avindu-1 ca secretar general al partidu
lui pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, co
muniștii, întregul popor au deplina siguran
ță că istoricul program ce va fi adoptat de 
Congresul al XI-lea va fi înfăptuit exem
plar, că marile succese dobîndite pînă acum 
vor fi considerabil amplificate, că țara 
noastră va înainta neîntrerupt și în ritm 
rapid pe calea luminoasă a socialismului și 
comunismului.

Dind expresie deplină sentimentelor de 
profundă dragoste și înaltă prețuire ale co
muniștilor, ale tuturor locuitorilor județu
lui, Conferința organizației județene de 
partid Buzău se alătură întru totul dorinței 
manifestate de partid, de întregul popor, ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit ex
ponent al intereselor națiunii noastre, să fie 
din nou învestit de către Congresul al 
XI-lea cu funcția de mare răspundere și 
covîrșitoare însemnătate politică de secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Ion Antonici, Nicolae Bădicu, Gheorghe 
Bobocea, Stan Cazan, Dumitru Călugăru, 
Chivu Stoica, Ion Coman, George Maco- 
vescu, Constantin Scarlat. Ion Sirbu, Cosma 
Zaharia.

Din telegramă
Conferința organizației județene Gorj a 

P.C.R., desfășurată azi, 13 noiembrie 1974, 
sub semnul înaltei responsabilități partini
ce, într-o atmosferă de puternic avint po
litic, determinat de ampla dezbatere a do
cumentelor ce vor fi adoptate de marele 
forum al comuniștilor români — Congresul 
al XI-lea — făcindu-se ecoul celor mai 
alese gînduri și simțiri ale membrilor de 
partid, ale tuturor locuitorilor acestei stră
bune vetre românești, declară în mod 
solemn adeziunea lor Înflăcărată la politica 
internă și externă a partidului, dă o înaltă 
apreciere neobositei și rodnicei activități 
desfășurate de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului român, conducător emi
nent al națiunii noastre socialiste.

în fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare, 
în instituțiile de învățămint și cultură, oa
menii muncii gorjeni, mobilizați de un 
înalt patriotism, de luminosul dumnea
voastră exemplu, acționează cu energie 
spre a face județul lor mai bogat și mai 
frumos, pentru a contribui tot mai mult 
la dezvoltarea socialistă multilaterală a 
țării.

Vă raportăm, tovarășe secretar general, 
că, in primele 10 luni ale anului 1974, pla
nul producției globale industriale a fost 
realizat în proporție de 101 la sută, al pro- 
ducției-marfă — de 102,8 la sută, al prestă
rilor de servicii — de 103,3 la sută, iar in
vestițiile in proporție de 84,5 la sută la 
total și 79,8 la sută la construcții-montaj ; 
sarcinile la export au fost depășite pe pa
tru ani ai cincinalului cu peste 200 milioane 
lei valută. Cooperatorii, mecanizatorii și 
ceilalți lucrători de pe ogoarele Gorjului au 
încheiat campania agricolă de toamnă și, cu 
toate condițiile naturale mai puțin favo
rabile, vom reuși să realizăm sarcinile și 
angajamentele asumate privind livrările la 
fondul central de produse agricole al sta
tului.

Dezbaterea proiectelor de Program și Di
rective, a Tezelor Comitetului Central, 
aprobarea deplină a acestor documente, în
sușirea conținutului și spiritului lor de idei 
catalizează conștiința comuniștilor, a tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc în Gorj, ge
nerează noi și efervescente energii în marea 
operă de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre comu
nism. Noi vedem în aceste documente pro
gramul devenirii noastre comuniste și vă 
încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu pasiune și 
devotament pentru materializarea lor de
plină. Documentele de ‘ incomensurabilă 
valoare teoretică și practică pentru desti
nele partidului și ale patriei — proiectele 
de Program și de Directive, Tezele Comi
tetului Central pentru Congresul al XI-lea
— poartă amprenta calităților dumneavoas
tră excepționale, tovarășe Nicolae Ceaușescu
— dinamismul și cutezanța în gîndire, spi
ritul de abnegație și totală dăruire pentru 
libertatea și independența patriei, preocu
parea constantă pentru destinele umanității. 
Toate acestea au stat la baza hotăririi 
adoptate de conferința organizației ju
dețene, în numele tuturor comuniști
lor și al celor ce trăiesc și muncesc pe me
leagurile gorjene, prin care susținem pro
punerea ca la Congresul al XI-lea să fiți 
reales în înalta funcție de secretar general 
al partidului — aceasta constituind o ga
ranție a înfăptuirii cu succes a grandioase
lor perspective ale scumpei noastre patrii.

în același timp, delegații noștri au primit 
mandatul de a susține și aproba raportul 
Comitetului Central cu privire la activita
tea desfășurată de partid în perioada dintre 
Congresul al X-lea și Congresul al XI-lea 
ale partidului, Programul partidului, Di
rectivele privind dezvoltarea economico-so
cială a României în perioada cincinalului 
1976—1980 și liniile directoare ale acestei 
dezvoltări pînă în 1990, Normele eticii și 
echității socialiste — documente de o 
inestimabilă valoare teoretică și practică 
pentru făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea României pe 
calea edificării comunismului — precum și 
modificările ce vor fi aduse unor prevederi 
ale statutului și celelalte hotărîri și rezoluții 
ce vor fi supuse aprobării Congresului.

Hotărîre a Conferinței
Dînd glas gîndurilor și sentimentelor de 

profundă dragoste și caldă recunoștință, de 
aleasă stimă și prețuire ale comuniștilor, 
ale tuturor cetățenilor de pe întreg cu
prinsul județului, voinței exprimate în adu
nările și conferințele pentru dări de seamă 
și alegeri, în toate colectivele de muncă, in 
consens cu întregul nostru popor, Confe
rința organizației județene Gorj a P.C.R. 
hotărăște în unanimitate să susțină propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales, la cel de-al XI-lea Congres, in 
înalta funcție de secretar general al P.C.R.

Această arzătoare dorință și hotărîre 
izvorăște din conștiința noastră limpede și 
nestrămutată a identității dintre năzuințele 
fundamentale ale poporului și politica in
ternă și externă marxist-leninistă a parti
dului, caracterizată printr-un profund uma
nism și realism, largă perspectivă și clar
viziune științifică al cărei strălucit exponent 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Fiecare comunist, fiecare locuitor al aces
tor străbune meleaguri are convingerea de 
neclintit că tot ce am dobîndit în edificarea 
noii orînduri, marile succese obținute de 
poporul român, îndeosebi după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, sînt organic 
legate de activitatea rodnică, neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de inalta sa 
capacitate politico-organizatorică, teoretică 
și practică, de spiritul său dinamic, vizionar. 
Politica internă și externă a partidului, rit
murile impresionante ale dezvoltării noas
tre economico-sociale, prestigiul de care se 
bucură România socialistă pe toate meri
dianele globului, chipul comunist al țării 
— magistral prefigurat în documentele ce
lui de-al XI-lea Congres — poartă am
prenta personalității secretarului general al 
partidului, care a imprimat în întreaga ac
tivitate de partid și de stat un suflu în
noitor, de înaltă exigență și responsabilita
te pentru destinele patriei.

Prin această hotărîre, conferința organi
zației județene de partid exprimă adeziu
nea totală la documentele ce vor fi adop
tate de Congresul al XI-lea, la întreaga 
politică a partidului, prețuirea nemărginită 
a noastră, a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii gorjeni, acordată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încrederea nestrămutată 
că realegerea sa în funcția de secretar ge
neral al partidului constituie o condiție 
esențială a înfăptuirii cu succes a progra
mului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Grigore Beuran, Gheorghe Boldur, Lina 
Ciobanu, Gheorghe Constantinescu, Con
stantin Drăgoescu, Elena Harisiad, Ion 
Jescu, Gheorghe Paloș, Constantin Poarcă, 
Vasile Fungan, Vasile Vaida.

Din telegramă

Conferința organizației județene de partid 
Harghita, dezbătînd într-o atmosferă de 
înaltă responsabilitate comunistă documen
tele pentru cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, pătrunsă de un 
fierbinte sentiment de mîndrie patriotică, 
de atașament profund față de întreaga po
litică, internă și externă a partidului, își ex
primă, în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii români și maghiari din 
această parte a țării, adeziunea deplină și 
aprobarea unanimă față de proiectul de 
Program al partidului, proiectul de Direc
tive și Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congres, 
documente care prefigurează viitorul lumi
nos al patriei, la elaborarea cărora dum
neavoastră ați adus o contribuție hotărî- 
toare, conferindu-le clarviziune, rigoare 
științifică, cutezanță revoluționară.

Dorim să ne exprimăm și cu acest prilej 
dragostea și atașamentul nostru profund 
față de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care vă închinați cu de
votament și abnegație întreaga viață și acti
vitate partidului, luptei pentru fericirea po
porului, cauzei socialismului și comunismu
lui, a frăției dintre popoare, triumfului pro
gresului și păcii în lume.

Marile înfăptuiri ale poporului nostru ob
ținute în edificarea noii societăți se leagă 
pentru totdeauna de numele dumneavoastră, 
de calitățile de înțelept conducător, cuteză
tor vizionar marxist-leninist, de înflăcărat 
patriot, exemplu măreț de omenie, cinste și 
demnitate, luptător de înaltă principiali
tate comunistă pentru afirmarea consecven
tă a deplinei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei noastre, fără deosebire 
de naționalitate.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secre
tar general, că în conferință am făcut o 
amplă și multilaterală analiză a activității 
desfășurate de comitetul județean, de orga
nele și organizațiile de partid, de comu
niști, de toți oamenii muncii din județ, pen
tru traducerea în viață a sarcinilor ce ne-au 
revenit din hotărîrile Congresului al X-lea 
al partidului și Conferinței Naționale din 
1972. Totodată, într-un spirit de înaltă res
ponsabilitate, am stabilit noi măsuri în ve
derea îndeplinirii înainte de termen a sar
cinilor actualului cincinal și a pregătirii te
meinice a planului pentru perioada 1976— 
1980.

Raportăm conducerii partidului și statu
lui, dumneavoastră personal, hotărirea noas
tră de a îndeplini cu aproape 4 luni mai 
devreme sarcinile inițiale ale actualului cin
cinal, ceea ce se va concretiza într-un spor 
al producției globale de peste 1,3 miliarde 
lei. La producția marfă și prestări de ser
vicii vom îndeplini cu 11 luni înainte de 
termen prevederile planului cincinal, obți- 
nînd peste sarcinile inițiale cel puțin 292 
milioane lei. Vă informăm, de asemenea, că 
la 10 august 1974 ne-am îndeplinit cu un an 
și cinci luni mai devreme sarcinile de ex
port prevăzute pe întregul cincinal. Pînă la 
finele anului 1975 vom realiza și livra su
plimentar la export produse în valoare de 
peste 300 milioane lei valută.

Sîhtem ferm hotărîți să înfăptuim cu suc
ces țoate sarcinile ce reies din documentele 
celui de-al XI-lea Congres, hotărîre izvorită 
din hărnicia și priceperea oamenilor muncii 
harghiteni, din capacitatea mobilizatoare a 
organizațiilor de partid, din însuflețirea ce 
animă întregul nostru popor, care știe că 
tot ceea ce face este spre binele și prospe
ritatea sa.

Conferința organizației județene de partid 
exprimă dorința tuturor oamenilor mun
cii români și maghiari din județul Harghita 
— unită cu dorința întregului nostru partid, 
a întregului popor — ca dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător de partid și de stat, fiul cel mai drag 
al partidului și poporului nostru, să fiți 
reales în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român. Această 
fierbinte dorință am încredințat-o delegați
lor pe care i-am ales să ne exprime în 
înaltul for al comuniștilor. Noi vedem în 
realegerea dumneavoastră o chezășie a 
transpunerii în viață a mărețului program 
de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism, garanția unei tot mai puternice 
dezvoltări și înfloriri a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România.

Hotărîre a Conferinței
Exprimînd dorința fierbinte, unanimă și 

entuziastă a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii români și maghiari care tră
iesc și muncesc în deplină unitate și fră
ție în județul Harghita, unindu-și voința 
cu cea a întregului partid și popor, confe
rința organizației județene de partid hotă
răște în unanimitate să încredințeze dele
gaților la înaltul forum al comuniștilor — 
Congresul al XI-lea — mandatul de a alege 
în unanimitate în funcția de secretar ge
neral al partidului pe cel mai iubit fiu 
al poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Această hotărîre reflectă prețuirea noas
tră față de personalitatea și activitatea 
neobosită, rodnică și multilaterală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu ca secretar ge
neral al partidului și președinte al Repu
blicii, consacrată înaintării ferme și neabă
tute a patriei noastre pe calea socialismu
lui și comunismului, sporirii continue a 
prestigiului României în lume.

Delegații și invitații la conferință apre
ciază că dezvoltarea accelerată, multilate
rală a județului Harghita, profundele tran
sformări socialiste ce au loc pe aceste me
leaguri, ca și în întreaga țară, se datoresc 
grijii permanente a conducerii partidului 
și statului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, față de înflorirea acestor mi
nunate plaiuri ale patriei. Dezvoltarea ju
dețului Harghita constituie, totodată, o 
mărturie grăitoare a politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, a realizării ega
lității depline în drepturi a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, a făuririi unității și frăției de nezdrun
cinat între oamenii muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități din țara noas
tră, a unirii tuturor forțelor creatoare ale 
națiunii noastre socialiste în lupta pentru 
progresul și prosperitatea patriei noastre 
comune — Republica Socialistă România.

De aceea, conferința organizației județe- . 
ne de partid susține cu dorință fierbinte și 
din toată inima realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Ladislau Bănyai, Maxim Berghianu, loan 
Bucur, Ludovic Fazekas, Alexandru Ko- 
pândi, Constaniin Manolescu, Emeric Mol
nar, Elena Petho, Dezideriu Szilăgyi, Pe
tru Țăran, Iosif Vânyolos»

Din telegramă

Participanții la Conferința organizației 
județene Timiș a Partidului Comunist Ro
mân, reprezentanți ai celor peste 80 000 da 
comuniști, ai tuturor oamenilor muncii — 
români, germani, maghiari, sîrbi și de alta 
naționalități — de pe meleagurile noastre, 
dau glas sentimentelor de profundă stinjă 
și recunoștință pe care le nutresc față de 
conducerea partidului, față de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru modul exemplar în care asigurați 
mersul mereu ascendent al României so
cialiste pe drumul progresului și civiliza
ției, al făuririi unei vieți demne, înflori
toare, întregii noastre națiuni.

Exprimind voința comuniștilor, a tuturor 
locuitorilor județului, conferința noastră 
și-a afirmat adeziunea totală, entuziastă, 
față de proiectele de Program și de Direc
tive, față de Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru Con
gresul al XI-lea al partidului — documente 
de excepțională importanță pentru, desti
nele poporului — și s-a angajat să asigure 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor însufle
țitoare ce ne revin in grandioasa operă de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism.

împreună cu întregul partid și popor, or
ganizația noastră județeană de partid dă o 
înaltă apreciere rolului hotărîtor pe care 
dumneavoastră, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, l-ați avut și îl aveți in 
elaborarea și înfăptuirea politicii interne și 
externe marxist-leniniste a partidului, con
tribuției decisive pe care o aduceți la so
luționarea problemelor complexe ale dez
voltării societății noastre, grijii deosebite 
pe care o purtați împlinirii celor mai 
scumpe năzuințe și idealuri ale națiunii 
noastre socialiste. Este pentru noi toți un 
titlu de mîndrie faptul că activitatea dum
neavoastră neobosită, animată de sentimen
tele nobile ale patriotismului și interna
ționalismului proletar, minunatele însușiri 
ce vă caracterizează — spirit militant crea
tor, pasiune revoluționară, profund uma
nism, dăruirea și abnegația cu care acțio
nați pentru fericirea poporului român, 
exemplara fermitate de care dați dovadă 
în promovarea idealurilor socialismului șl 
comunismului, ale păcii, democrației și 
progresului social — v-au atras admirația 
nu numai a oamenilor muncii din țara 
noastră — ci și a popoarelor de pretutin
deni, care vă consideră pe drept cuvînt o 
personalitate de prim rang a lumii con
temporane. De aceea, îndeplinind hotărirea 
unanimă a comuniștilor, a tuturor locuito
rilor județului, Conferința organizației ju
dețene de partid Timiș susține cu entu
ziasm realegerea dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție 
de secretar general al Partidului Comunist 
Român,

După ce prezintă amplu succesele dobîn
dite de oamenii muncii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, în industrie, agri
cultură, învățămint și cercetarea științifică, 
pe tărîm edilitar și social, telegrama arată : 
Conferința noastră a stabilit, ca un obiec
tiv central al muncii de partid, crearea tu
turor condițiilor ca sarcinile actualului 
cincinal să fie îndeplinite cu 90 de zile mai 
devreme.

Vă asigurăm că, militînd cu toată răs
punderea și pasiunea spre a da viață măre
țelor obiective pe care le va stabili Con
gresul al XI-lea al partidului, organizația 
noastră județeană, comuniștii, toți oamenii 
muncii, indiferent de naționalitate, strins 
uniți în jurul conducerii partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe secre
tar general, nu-și vor precupeți eforturile 
spre a fi la înălțimea misiunii de mare 
răspundere ce le revine pentru a face să 
crească neîncetat contribuția județului Ti
miș la grandioasa operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului pe pămîntul României.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene Timiș a 

Partidului Comunist Român, exprimînd vo
ința fermă a celor peste 80 000 de comu
niști, a tuturor oamenilor muncii — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte naționa
lități — care trăiesc și muncesc pe melea
gurile județului nostru, se alătură din toată 
inima hotăririi de impresionantă unanimi
tate a întregului partid și popor ca, la Con
gresul al XI-lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Voința noastră izvorăște din profundul 
respect pe care, împreună cu toți cei ce 
muncesc din patria noastră, îl nutrim față 
de proeminenta personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui contribuție ho- 
tăritoare la elaborarea și înfăptuirea politi
cii științifice marxist-leniniste a partidului 
s-a întruchipat in mărețele izbînzi pe calea 
dezvoltării economico-sociale a României, 
a progresului ei dinamic, neîntrerupt spre 
culmile civilizației socialiste. Acest act de 
voință se întemeiază, deopotrivă, pe calda 
noastră recunoștință față de uriașul său 
aport la creșterea prestigiului internațional 
al partidului și statului nostru, ca urmare 
a promovării cu fermitate a principiilor ce 
garantează făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune, triumful idealurilor păcii, de
mocrației și socialismului pe plan mondial. 

Patriotismul său înflăcărat și internațio
nalismul consecvent, profundul umanism, 
slujirea fără preget a intereselor fundamen
tale ale poporului, înaltul său spirit mili
tant, cutezător, realismul robust, clarviziu
nea politică ce iși găsesc expresie în apli
carea creatoare a marxism-leninismului la 
condițiile concrete ale țării noastre, în ana
liza lucidă a fenomenelor și proceselor care 
au loc în dezvoltarea lumii contemporane — 
sînt confirmate, încă o dată, de documen
tele programatice ale Congresului al XITlea 
al partidului, ce poartă pecetea strălucitei 
sale personalități.

Dînd expresie hotărîrii unanime a orga
nizației noastre județene de partid, a tu
turor locuitorilor județului, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al partidului, ne 
manifestăm încrederea nestrămutată că a- 
ceasta va constitui o garanție a îndeplinirii 
neabătute a obiectivelor pe care le va stabili 
Congresul al XI-lea al partidului, a succe
sului înaintării poporului nostru pe drumul 
făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate și mersul României spre comunism, 
a împlinirii celor mai scumpe idealuri și 
năzuințe ale întregii noastre națiuni.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Virgil Actarian, loan Anton, Maria Bra- 
dea, Nicolae Doggendorf, loan Gluvacov, 
Hedwiga Margareta Hauser, Manea Mănes- 
cu, George Micota, Ilie Morodan, Iulia Paș- 
ca, Nicolae Pleșiță, Valter Roman, Iosif 
Andrei Roth, Ion Traian Ștefănescu, Emme
rich Stoffel, Mihai Telescu.



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 4 JOI 14 NOIEMBRIE 1974

Un dosar 
al poluării

r! RĂSPÎNTIA / j

PAR ADIS UL o nouă operetă 
românească

V

MUR DAR“
Morala acestei cărți extraor

dinare din atitea puncte de ve
dere — fiecare capitol, un 
„anticînt", fiecare pagină mai 
palpitantă decit orice aventură 
și unde toate datele, strinse și 
expuse intr-un „bombardament" 
sufocant, vorbesc neîncetat des
pre riscurile fiecărei victorii pe 
care omul a obținut-o în con
fruntarea cu natura locuibilă și 
locuită — morala acestei cărți 
despre poluare și poluați, des
pre ignoranță și înfrîngerea ig
noranței, despre un „paradis 
itinerant" în urma căruia de
seori pămîntul fertil al omului 
s-a Înălțat la cer lăsînd in loc 
plăgile deșertului necuprins ori 
despre marele ocean de energie 
în care trăim, ar putea fi pe 
scurt formulată prin memora
bilul gind pe care Geo Bogza 
l-a rostit mai de mult, pe cînd 
lumea întreagă urmărea cu su
fletul la gură evoluția misiunii 
Skylab. Autorul „Cărții Oltului" 
se întreba atunci care este și 
care va fi prețul victoriei omu
lui asupra centurii ce-1 ține 
legat de pămintul său, ce efec
te va avea asupra lui înfrînge
rea legii gravitației : „Scăpați 
de legea gravitației, pururi în 
stare de imponderabilitate, cu
prinși de cine știe ce euforie, 
nu veți începe să vă credeți 
alt fel de ființe, nu veți uita 
oare pămîntul, nu veți uita oare 
de unde ați plecat 7 (...) Fiindcă, 
una dintre problemele spinoase 
ale umanității, problemă ce a 
prilejuit numeroase reflecții și 
concluzii, mai toate pesimiste, 
pe care s-ar putea ca zborul 
vostru să le infirme, este pro
blema oamenilor care, plecind 
de jos și ajungînd foarte sus, 
dar nu atît de sus ca voi, uită 
numaidecît de unde au plecat". 
Nici o victorie nu-1 dispensează 
pe om de a-și rămine credin
cios lui însuși. Dosarul poluării 
Pe care ni-1 pune în față loan 
Grigorescu în ..Paradisul mur
dar" conține pe fiecare pagină, 
pe lingă dovezile unor mari 
nesăbuințe și pe acelea ale unor 
incontestabile victorii, într-un 
raport ce, dacă nu este perpe
tuat sub acțiunea unei fatalități 
inexorabile, rămine în continua
re un mare și neliniștitor semn 
de întrebare. Iată o constatare 
surprinzătoare, întemeiată pe 
probe incontestabile, de natură 
a ne face să înțelegem cu mult 
mai adine avertismentul, acelor 
oameni — de știință, se înțelege 
— care recomandă insistent cal
cularea anticipată, cit mai ri
guroasă, a riscurilor fiecărei vic
torii de care omul s-a dovedit 
de atitea ori, și acum mai mult 
ca oricind, capabil : „Omul a 
eliminat din natură — sună sim
pla și uluitoarea constatare — 
numeroase specii cu o frenezie 
care creștea pe măsură ce igno
ranța lui se diminua" ! Simțul 
de prevedere a fost adeseori în- 
frint de fascinația, irezistibilă, a 
profiturilor imediate, a avanta
jelor obținute peste noapte în 
numele unei obtuze dar pe de 
altă parte atit de firești dorințe 
de prosperitate pentru ziua de 
„azi" însă în defavoarea viito
rului. Istoria descoperirilor, care 
ne umple de optimism, nu co
incide in această privință și cu 
istoria folosirii acestor descope
riri. Victoriile cele mai răsună
toare ale rațiunii umane dato-

ÎNSEMNĂRI

de IOAN GRIGORESCU

rate savanților 
meni care nu 
savanți au ajuns 
descumpănească spiritul 
tr-o irațională comportare a oa
menilor care nu deveniseră incă 
savanți (!) față de ele și efec
tele lor. Dacă luăm de exemplu 
agricultura : concluzia ce se 
impune pretutindeni în momen
tul de față pretinde necesitatea 
amenajării planetei conform 
unui plan care să țină cont de 
vocația pămînturilor, adică de 
posibilitățile de regenerare de 
care dispune natura, ajuta
tă fiind de om. O ex
ploatare rațională presupune, 
cum prea bine se știe, apli
carea metodelor intensive pe 
terenurile cu această „vocație 
agricolă" și conservarea soluri
lor „marginale" — conservare, 
nu părăsire, părăginire ! —
menținerea lor intr-un echilibru

sau unor oa- 
erau considerați 

adeseori să 
prin-

CRONICA
LITERARA

nemodificat, într-o stare cit mai 
naturală (împăduriri, dezvolta
rea animalelor pentru vînat 
etc). Dacă savanții sint de pă
rere că trebuie „să luptăm" 
încă mult pentru a salva ulti
mele vestigii ale „lumii sălba
tice", avînd în vedere proteja
rea echilibrului ecologic indis
pensabil atît pămîntului cit și 
aerului sau apei, nu este prea 
greu de imaginat ce s-a întîm- 
plat. Nici nu trebuie să ne ima
ginăm, pentru că aceasta nu 
este un domeniu al ficțiunii ci 
al celei mai palpabile realități. 
In căutarea „pămintului făgă
duinței" oamenii au mutat mereu 
locul paradisului terestru (din 
Mesopotamia în Valea Nilului, 
de aici în Madagascar ș.a.m.d.) 
lăsînd însă în urmă deșerturi 
ca urmare a ignorării ’ legilor 
conviețuirii cu natura. „Acolo 
unde era raiul pe pămint se în
tinde pustiul". Pustiurile se 
nasc și azi din îmbolnăvirea te
renurilor, ceea ce declanșează 
sinistrul marș al deșertului (in 
nordul Nigerului Sahara înain
tează anual cu cițiva kilometri). 
Cind știi că pămintul cultivabil, 
în raport cu suprafața întregii 
țări, este de 41,5% in Franța, 
26.5% în S.U.A. și că. în gene
ral. doar 10% din suprafața pă
mintului este arabil, expresia 
„pămintul — avuție națională" 
nu mai este o lozincă ci un 
patetic apel. Cu atît mai mult 
cu cit, după cum tot probe in
contestabile o arată, omul a dis
trus nu numai in necunoștință 
dar, în aceeași măsură, în de
plină cunoștință de cauză ! Ig
noranța n-a dus la efecte mal 
catastrofale decit profitul cal
culat pe baza unor cunoștințe 
foarte avansate. în toate aceste 
cazuri omul, sub presiunea le
gilor care i-au guvernat siste
mul in care a trăit și mai tră
iește, a 
a plecat 
față de 
altceva 
este indestructibil ’legat.

părut să uite de unde 
: trădîndu-și credința 
sine însuși care nu e 
decit convingerea că 

prin

de MIHAI STOIAN

OMAGIU FAPTELOR
ultimele 
punerii 

plutire ; 
lansarea

lansare efectuează 
lucrări necesare 
vasului pe linia de 
iar marți a avut loc
— pentru a pleca apoi in mar
șul de probă și a fi livrat 
cu mult inaintea termenului 
stabilit inițial — țel pe care 
oamenii și l-au propus și îm
plinit in cinstea 
partidului. Atit 
și mijloacele cu 
rora a putut fi

invizibile, de mediul natu- 
a cărui supremă expresie

fire 
ral 
este. Cu toate acestea, a crezut 
că distrugerea fertilității sau a 
numeroase specii de păsări și 
animale ori transplantarea lor 
dintr-un loc în altul vor rămine 
fără urmări. Că stirpirea bizo
nilor, de exemplu, va rămine 
nepedepsită. Pămîntul pe care 
bizonii îl țineau de secole sub 
copite, scăpat de presiunea goa
nei lor seculare, s-a înălțat însă 
la cer într-un spectacol apoca
liptic pus în scenă nu de un 
regizor dement, ci de oameni ca 
toți oamenii. Uciderea bizonilor, 
mai înainte de a deveni un sim
bol funest, un avertisment re
luat de fiecare dată cînd victo
riile nu sint precedate de cal
culul riscurilor, a fost un act 
real, săvîrșit de oameni înzes
trați cu voință, rațiune șț sen
sibilitate umană. Pe măsură ce 
omul a știut tot mai mult con
flictul cu natura a devenit tot 
mal sîngeros, mai necruțător. 
Aceasta este premisa de la care, 
azi, pornește fiecare analiză a 
situației și în funcție de care se 
preconizează vastele sisteme de 
măsuri protectoare. Poluarea 
nu este o chestiune a poluaților 
cit a colaborării la scară inter
națională și a respectării nor
melor stabilite. în această zonă 
a problemei ea își dezvăluie 
adîncile rădăcini politice și so
ciale, relevîndu-se ca un aspect 
al crizei sistemului 
contemporan, împins să 
sească descoperirile de o ne
cruțătoare lege a profitului ce 
nu-i îngăduie să ia prea mult in 
seamă cenușa pe care o lasă in 
urmă. Planificarea viitorului, 
posibilă intr-un sistem socialist, 
este, în alte condiții, greu ima
ginabilă tocmai din această 
cauză care face ca in locul ideii 
planificării să apară frica de 
viitor, de ceea ce „va să fie".

Cartea lui Ioan Grigorescu, un 
document tulburător tinzînd să 
„epuizeze" datele problemei nu
mai în măsura necesară spre a 
înțelege contextul pe care ea îl 
angajează, constituie o contribu
ție de prim ordin la acea radi
calizare a gîndirii oamenilor ce 
este posibilă numai in condi
țiile in care ei dispun de toate 
informațiile necesare pentru a 
înțelege cu adevărat și a acțio
na in spiritul celor înțelese. 
Nici un om care, mai ales aici, 
n-a uitat cărui pămint și cărei 
naturi aparține nu poate ră
mine indiferent față de o ase
menea carte. „Paradisul mur
dar" este mărturia nesentimen
tală, profund lucidă, a unui in
telectual. a unui scriitor ce-și 
vede cărțile, ale lui dar și pe 
ale celorlalți, intim legate de 
modul în care va evolua și va 
fi rezolvată această mare pro
blemă actuală, dar nu de acum, 
a poluării, în toate sensurile pe 
care noțiunea lei are.

capitalist 
folo-

ultimele 
trecerea 
zestrea

Este literalmente imposibil 
să înregistrezi toate știrile — 
demne de a fi cunoscute și 
popularizate — care, acum, 
in preajma apropiatului fo
rum al comuniștilor, vin din 
absolut fiecare colț de țară. 
Tara întreagă, tinerii și 
vîrstnicii, bărbații și femeile, 
intimpină Congresul ai 
XI-lea așa cum se cuvine, 
prin puterea faptelor de 
muncă. Obiceiul acesta, în
cetățenit la noi in 
trei decenii, de la 
avuțiilor patriei în
colectivă, a poporului insuși, 
este — indiscutabil — una 
din cele mai frumoase cu
ceriri ale socialismului. Fie
care faptă de muncă poate 
fi asemuită unei garoafe ro
șii pe care omul harnic, de
votat, o oferă astăzi in dar 
Forumului care-și va deschi
de porțile la 25 noiembrie. 
Milioane și milioane de fap
te de muncă — tot atitea 
garoafe roșii — într-un 
imens buchet, vor împodobi, 
in zilele dezbaterilor fun
damentale pentru destinul 
României socialiste și a 
viitorului nostru comunist, 
sala Congresului.

Aflindu-mă în prima zi a 
acestei săptămini 
Șantierului naval 
urmărit „pe viu" 
contur și sporesc
faptele de muncă 
destinate a fi dăruite eveni
mentului de seamă pe care-1 
trăim in toamna prezentă. 
Din miinile exersate ale 
constructorilor de nave gă- 
iățeni iese un nou cargou 
de 18 000 tone. Echipa de

In incinta 
Galati, am 
cum prind 
necontenit 

anume

de succes
prezentată 
Teatrului 

din Bucu- 
dincolo de

O. STANESCU

Electrecordul a realizat 
curind un disc pe care îl dedică 

din viața 
cel de-al

marelui eveniment 
poporului nostru —
— ' Congres al partidului, 

reunește 18 
găsesc expresie dragos- 
patrie și partid, senti- 
de îndreptățită mîndrie 
înfăptuirile luminoase

XI-lea 
Discul 
care își 
tea de 
mentele 
pentru 
ale acestor ani. Semnate de cu- 
noscuți compozitori printre care 
loan Chirescu, Dimitrie Cuclin, 
Gheorghe Dumitrescu, Achim 
Stoia, D. D. Botez, piesele sint 
interpretate de Corul și Orches
tra Radioteleviziunii Române, 
Corul „Gavril Musicescu" din 
Iași, avînd ca soliști pe Dan 
Iordăchescu, Valentin Teodo- 
rian, Margareta Marinescu-Ma- 
reș, Eduard Tumageanian.

cîntece în

Premiera recent 
publicului pe scena 
de Stat de Operetă 
rești marchează, 
noutatea și succesul spectacolu
lui, un important moment în 
activitatea acestui teatru și. tot
odată, în însăși evoluția genu
lui. Pentru prima dată, acum, 
opereta, „sora mai mică a ope
rei", considerată îndeobște echi
valentă cu divertismentul, cu 
nota de veselie, de comic, a- 
bordează un libret dramatic cu 
temă majoră ce implică sobrie
tatea și tratările grave. Fără să 
renunțe la mijloacele de expri
mare tradiționale, creatorii ino
vează în toate compartimentele, 
adaptînd genul la formule ine
dite și, în același timp, deschi- 
zînd operetei un nou drum. 
Apelînd la o multitudine de 
forme, la cele proprii operetei : 
aria, monologul, sceneta, cu
pletul satiric, sau la cele spe
cifice spectacolului muzical-lite- 
rar : comperajul versului cu 
cintecul de factură patriotică și, 
in sfîrșit, la expresivitatea dan
sului modern, autorii noii pre
miere (Florin Comișel, Cezar 
Tipa și Ed. Ardan, Armlnlo Ior- 
clănescu, Florin Săm&rescu, Mi- 
haela Atanasiu. George Zaha- 
rescu. Const. Rădulescu) reall- 
zeazâ .UB „sueețafiol complex.

Răspîntia decupează din filmul 
istoriei un moment de mari 
frămintări, vara lui ’44 ; este 
momentul confruntării decisive 
dintre două lumi, al întoarcerii 
armelor impotriva mașinii de 
război germane, al pregătirii 
insurecției naționale de către 
clasa muncitoare condusă de 
partid.

Autorii libretului. Cezar Tipa 
și Ed. Ardan, selectează din 
acest cadru elemente și fapte 
semnificative, creează un tablou 
veridic, cu tipuri de eroi și si
tuații simbolice, nereușind însă, 
întotdeauna, să evite împărți
rea și prezentarea oarecum 
schematică a personajelor. Con
flictele bine motivate, derula
rea dinamică a faptelor, dialo
gurile concise, abilitatea împle
tirii partiturilor, crearea unor 
izbutite momente de suspans 
concură la asigurarea calității 
construcției dramatice. Conside
răm totuși că unele mici retu
șuri, cum ar fi concentrarea 
unor tablouri (prima întîlnire a 
lui Mihai Veniamin cu foto
graful Ionescu sau discuția pro
fesorului Vlad Dorianu cu fiica 
sa) precum, poate și reducerea 
numărului de stop-cadruri (in 
text sint inserate 18 comunicate 
oficiale) ce diluează pe alocuri 
tensiunea discursului tematic și 
lasă impresia de descripti
vism. ar conferi un plus de con
cizie și expresivitate dramei.

Muzica scrisă de Florin Comi
șel, artist emerit, se evidențiază 
prin forța cu care compozitorul 
întreprinde un adevărat maraton 
printr-o variată și complexă 
gamă de genuri muzicale, de la 
romanță, la imn, la cintecul pa
triotic și de 
pină la marș 
Iar.

- Interesantă 
direcției de scenă a regizorului 
George Zaharescu, exprimată 
fie prin subtilitatea evidențierii 
ideilor și a semnificațiilor din 
și dincolo de text, fie prin va
lorificarea resurselor actoricești, 
prin dinamica interioară a fie
cărui tablou. Elementul core
grafic dobîndește, in viziunea 
Mihaelci Atanasiu, atribuții 
complexe, „Comentator" al e- 
venimentului, baletul subliniază 
mesajul militant al spectacolu
lui printr-un 
euritmic, pe 
ctntecului de 
patriotic sau 
sugestiv al 
a luptătorilor comuniști.

După baletele Primăvara 
și Văpaia, montate pe scena o- 
perei, Teatrul de stat de Ope
retă adaugă astăzi in palmaresul 
lucrărilor de acest gen, incă 
un spectacol tematic de refe
rință, Răspîntia, ale cărui ca
lități artistice și educative îl 
recomandă publicului tînăr ca 

o inedită și atractivă „lec- 
de istorie".

muzică ușoară și 
și cintecul popu-

este și concepția

limbaj complex, 
fundalul sonor al 
mase, pe versul 
pe ecranul atît de 
tăcerii încordate

Congresului 
cargoul, cit 

ajutorul că- 
conțtruit in 

condiții excelente și in 
nimum de timp sint — 
dent — ultramoderne, 
se constată — pentru a 
oară ! — că dincolo 
litatea exemplară a 
lui hotăritor este și 
OMUL, scopul nobil 
și-l stabilește drept i 
polară a existenței sale,

Casa de cultură din Vaslui

k 50000-a tonă de cocs
metalurgic peste plan

Uzinei cocso- 
Galați au rea- 

cea de-a

Colectivele 
chimice <le la 
lizat, miercuri, 
50 000-a tonă de cocs meta
lurgie peste prevederile cu
rente de plan. Este de sem
nalat, totodată, că de la in
trarea in funcțiune și pină 
acum, uzina a furnizat 1 mi
lion tone de cocs.

Aceste succese, omagiu a- 
dus celui de-al XI-lea Con
gres al partidului de tînă- 
rul colectiv de cocsari dc la 
Galați, au fost posibile da
torită atingerii parametrilor 
proiectați de către primele 
două baterii de cocsificare, 
înainte de termen, cit și de
vansării indicilor de utili
zare la cea de-a 3-a baterie, 
recent intrată in exploatare.

(Agerpres)

NONCONFORMISM Șl CONFORMISM
ÎN ACJIUNEA SECTELOR RELIGIOASE

din marile 
altfel spus 
comunitate 

cu aceasta.

Sectele reprezintă mișcări religioase detașate 
culte (sau chiar din alte șecte) și opuse acestora ; 
ansamblul celor care «-au desprins dintr-o anume 
religioasă și se manifestă nonconformist in raport 
La originea unor secte se pot afla uneori elemente de protest
social impotriva vîrfurilor clerului «au al orientării instituției 
bisericești. Ceea ce nu înseamnă că «ecteie, deși in general 
cu un caracter Inștitutionalizat, mai puțin acut decit cultele 
(intemeindu-xe pe o reunire și atociere deliberată a celor con
vertiți), au altă natură (esență) și funcționalitate decit cele 
dinții. O apreciere concret-istorică a „numitorului comun" din
tre «ecte și „marile culte" nu poate omite însă și deosebirile 
existente în funcționalitatea aievea a acestora.

SCURTA INCURSIUNE 
ISTORICĂ

Mișcări sectante s-au afirmat, 
atit înlăuntrul creștinismului, 
cît și al altor religii, incă din 
cele mai vechi timpuri. Caracte
rul lor social-politic a diferit 
însă în decursul timpului. Anti
chitatea șl evul mediu creștin 
au fost confruntate după cum se 
știe cu mișcări dizidente, sec
tare numite marclonism, monta- 
nism, novatianism ș.a. (după nu
mele fondatorului lor, respectiv 
Marcion (sec. II), 
II—III). Novatian (sec. IV) etc.) 
— exprimtnd orientări social- 
politice diferite, uneori contra
dictorii. Dintre dizidentele creș
tine medievale, menționăm mai 
intîi pe cele numite ale „sără
cimii" (avind in frunte pe 
Brescia, Bruis, Valdes ș.a.) apoi 
mișcările mesianice sau milena- 
riste (initiate de Tanchelm ș.a.), 
mișcarea catharistă, numită și 
„religia pură", erezia ivachi- 
mistă (sc. XIII—XIV) și a 
„spiritului liber" (sec. XV). în 
Anglia s-a afirmat mal cu 
seamă așa-numita mișcare a ta- 
borițllor și dizidenta religioasă 
condusă de faimosul Wycliffe. 
Orientarea socială a tuturor a- 
cestora a diferit de asemenea 
de la o sectă la alta, unele aflin- 
du-se chiar, sub raportul poli
tic, la antipozi. Incepind cu se
colul ai XVI-lea mișcarea sec
tară părăsește terenul creștinis
mului catolic șl se dezvoltă pe 
solul reformei, in general al pro
testantismului catolic. Mai per
sistă doar mici secte cato
lice de felul „Cavalerii Sft. 
Mihail", „Lazaretiștii" (in Ita
lia), „Salpetrierli" (Germania) 
ș.a. Pe lingă acestea se 
afirmă insă o mișcare sec
tară — relativ puternică — de 
sorginte ortodoxă, înflorită cu 
precădere pe sol oriental. Avem 
aici in vedere mai cu seamă sec
tele de Ioaniți (Inokentiști), pres- 
biterieni. paleostiliști, duhobori, 
molocani, „porumbeii albi", ulti-

mele cuitivind 
gioasă de un 
misticism acut , 
rientare reacționară netă. In ce 
privește sectele depreciate pe sol 
protestant reamintim că reforma 
religioasă radicală a secolului al 
XVI-lea a ivit mai întîf trei 
mari tendințe dizidente : ana-

o doctrină reii- 
iraționalism șl 

și trădînd o o-

largi ale populației muncitoare. 
Mișcarea metodeistă a jucat 
astfel un rol important în apa
riția a numeroase alte secte, 
de largă audiență in „popor" de 
felul mișcării comunitare. In 
schimb insă shakerii, sau sha
king quakerii (tremuricii dansa
tori) reprezintă una din sectele 
cele mai reacționare șj mai fa
natice ale metodeismului. Sha
kerii consideră că spiritul se re
levă doar unor indivizi particu
lari pe parcursul unor stări de 
criză și tranșă, este credința îm
părtășită și de adepții sectelor 
numite „Comunitatea armoniei", 
„Societatea Amana", grupa mi- 
lenaristă „Adonai Shomo“ 
(Dumnezeu e aproape) ș.a.

După cum se susține — cu 
totul îndreptățit, într-o lucrare, 
recenț apărută în țara noastră — 
ceea ce caracterizează activitatea 
sectelor religioase, mal presus de 
toate „nuanțele" șl diferențele 
doctrinale, atît de ostentativ a- 
firmate este : bigotismul și fa
natismul religios ; propovăduirea 
intoleranței față de alte religii,

■■V.Î.-.TO

Montan (sec. baptismul, antitrinitorismul și 
spiritualismul mistic, toate cu 
ramificații diverse in diferite 
colțuri ale Europei. Succesiv, 
germanice șl central-europene 
in secolul al XVI-lea, apoi cu 
precădere britanice, in secolul al 
XVII-lea, incepind cu secolul al 
XIX-lea sectele creștine ș.a. gă
sesc un teren propice de apari
ție și înflorire, mai cu seamă pe 
continentul nou nord-ameri- 
can. în S.U.A. există in prezent 
peste 200 atari secte. Prolifera
rea fenomenului sectant mai cu 
seamă in contextul unei țări ca
pitaliste dezvoltate a conferit 
celui dinții anumite particulari
tăți sociale ce vor fi mult argu
mentate mai cu seamă in dece
niile din urmă. Este vorba in 
primul rind de infiltrațiile ideo
logice posibil de pus in evidență 
in diverse doctrine sectante. A- 
tit „infiltrații" ce trădează o a- 
nume apăsare pe valorile „pro
testului 
fectelor 
și. mai 
vțrsă, 
quo-ului capitalist.

Sorgintea nord-americană a 
„metodeismului" este poate sem
nificativă in primul sens amin
tit. Metodcismul, inițiat de John 
Wesley, ca mișcare de evanghe
lizare populară, exprimă o dizi
dentă mai cu seamă față de bi
serica anglicană, dovedită inca
pabilă să pătrundă in straturile

popular" împotriva e- 
,.industrialismului", cit 

recent, o orientare în
de acceptare a statu-

dar mai cu seamă față de atei ; 
crearea unei atmosfere de de
primare și neputință în fața 
iminentului și apropiatului „sfîr- 
șit al lumii" ; cultivarea spiritu
lui refractar față de cultură și 
civilizație : împiedicarea proce
sului de educare științifică a 
copiilor și tineretului ; sădirea 
in sufletul tinerilor prozeliți a 
urii față de gindirea liberă, sub 
orice formă s-ar arfirma ea.

Deoarece în unele scrisori pri
mite recent la redacție sîntem 
întrebați despre originea secte
lor — a celor cu răspîndire în 
țara noastră, in special — voi 
incerca. incepind cu acest arti
col să ofex. cititorului acestei 
rubrici citeva informații în ma
terie. Se va putea astfel des
prinde, cred, caracterul „extra— 
religios" al tentativei sectante, 
cit și faptul oă sectele sint ini
țiate de indivizi cu o formație 
intelectuală și atitudine civică 
cel puțin dubioase.

UN FERMIER, 
UN COMERCIANT..

Mișcarea adventistă propriu- 
zisă are ca inițiator, în S.U.A., 
pe un anume William Miller, 
fermier cu instrucțiune rudi- 

Printre organizațiile 
notorii ci- 

„Adventiștii 
fondată de 
Gould Har-

mentară. 
adventiste devenite 
tăm pe cea numită 
de ziua a 7-a“, 
doamna White Ellen

mon. Dintre aspectele laice ale 
doctrinei propovăduite de d-na 
White, menționăm bizara propo- 
văduire a abstinenței de la bău
turi alcoolice, cafea, tabac, ceai 
etc., cit și recomandarea unui 
regim vegetarian absolut. Ace
eași preocupare pentru sănătate 
se regăsește azi și la o altă re
ligie nouă : „Știința creștină" 
fondată tot de o femeie, d-na 
Beker — Eddy autoarea lucrării 
fundamentale „Science and 
Hesit".

Amintim aici șl pe „Martorii 
lui Iehova", sectă fondată de Ch. 
Taze Russell, mic comerciant 
care, găsind activitatea de pre
dicator ca fiind mai rentabilă, 
s-a apucat să reia profețiile fă
cute de W. Miller. Deși „veni
rea" lui Crist nu s-a produs Ia 
datele anunțate ( 1873, 1914, 1918), 
adepții lui Russell nu s-au des
curajat, iar „Martorii lui Ie
hova" continuă să creadă dacă 
nu chiar în profeția mincinoasă 
a fondatorului sectei, cel puțin 
în „prezența Invizibilă a lui 
Crist, printre oameni".

Astăzi doctrina „Martorilor lui 
Iehova" constituie un amestec 
curios de teologie liberală („Crist 
nu eStc Dumnezeu"), de exegeză 
literară (toate cifrele din Biblie 
sint minuțios explicate) și de un 
radicalism agresiv (opoziția to
tală la orice autoritate civilă sau 
religioasă, la orice biserică sau 
sectă). „Martorii" duc o acerbă 
acțiune de prozelitism și de ti
morare a necredincioșilor. „Mar
torii" nutresc convingerea că toți 
cei ce nu-i vor urma vor fi 
dați pradă lui Satan.

Caracterul excesiv al acestei 
doctrine a determinat ca din 
însăși mișcarea „Martorii lui 
Iehova" să se desprindă in unele 
țări europene o dizidentă nu
mită „Amicii omului" (fondată 
de elvețianul Al. Freytag) cu un 
caracter mai puțin rigid, sub ra
port 
cu 
tag 
cări 
catolică apostolică", Inițiată de 
Ed. Irving (de unde și numele de 
irvingism, dat sectei), șl „Frații 
din Plymonth" sau darbiștii. 
Sub raport doctrinal aceste 
două mișcări diferă atît in ches
tiuni escatologice și eclesiolo- 
gice, cit și în ce privește dogma
tismul și fanatismul propovă
duit ; dar se înrudesc ca spirit 
In multe privințe.

Voi reveni însă în alt articol 
asupra unor amănunte atît cu 
privire Ia sectele la care in-am 
referit, cit și — mai cu seamă — 
a acelora la care nu m-am refe
rit incă.

doctrinal. Pe aceeași linie 
secta fondată de Frey- 
se înscriu șl două miș- 
create în Anglia : „Școala

Dr. H. CULEA

ALINA POPOVICI

ătpractica învestigHțitior 
sociale

sșȘȘ

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Munca (orele 18 ; 18 ; 20).

CONTESA WALEWSKA : Flacă
ra (orele 15,30 ; 10 ; 20,15),

PIELE DE MĂGAR ; Vltan (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20).

ignemaSSSE

0 lucrare de referința în

munca activiștilor U.Î.C

de ca- 
utilaju- 
rămine 

pe care 
stea 

a 
activității sale, de orice spe
cialitate ar fi. Intr-o socie
tate a dreptății sociale și 
a muncii închinate îmbogăți
rii Patriei, a poporului (nu a 
buzunarelor capitaliste), in 
clipele festive, hotăritoare, 
fiecare (ine să adauge 
imensului buchet de fapte de 
muncă, garoafa roșie a pro
priilor sale fapte de muncă! 
Acest adevăr — devenit A- 
DEVAR DE VIAȚA la noi — 
este magistral demonstrat de 
un simplu procent care în
cununează munca tuturor : 
70 la sută din sporul de pro
ducție obținut se 
depășirii normelor 
că. Așadar, acelor 
GAROAFE ROȘII 
de muncă raportate, cu mfn- 
drie șl înaltă conștiință, 
FORUMULUI COMUNIȘTI
LOR.

(orele 10; 12,30;

9 1
COLOMBO : 
11 ; 13,15 ;

PRINȚUL NE- 
(orele 15,30; 18;

datorează 
de mun- 
minunate 

— faptele
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DACII : Patria 
15; 17,30: 20).

LOCOTENENT
București (orele 
16,15; 18,30; 20,45).

AFACEREA 
GRU : Ferentari 
20,15).

ALO, SALVAREA ! : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

AGENTUL STRANIU : Favorit 
(orele 9,13 ; 11,30 ; 13,45 , 16 ; 18.15 ;
20.30) , Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Sala 
Palatului (ora 20,15), Festival (ore
le 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30), Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

PARAȘUTIȘTn : Modern (orele 
8,30; 11; 16; 18,30; 21).

TOM SAWYER : Capitol 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; “
20.30) .

TATAL RISIPITOR • Doina (ore
le 11,15; 13,30; 17,43; 20). Program 
pentru copii (orele 9,45; 15,15).

ALEXANDRU MACEDON : Vic- 
torla (orele 9,30 : 12,30 ; 16 ; 19>0) ; 
Grivlța (orele 9 ; 12 ; 18 ; 10) ; 
Gloria (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; ------

ASTA SEARĂ DANSĂM 
FAMILIE : Timpuri Noi 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ;

PE ARIPILE VÎNTULUI : 
trai (orele 10 ; 14,30 : 19).

DUHUL AURULUI : Buzeștl (o- 
rele 9 ; 18,15 ; 20,30) ; Cotroceni
(orele 14 ; 16 ; 18 ; 20) ; Flamura 
(orele 15,45).

TUNURILE DIN NAVARONE :

(orele
18 s ' 18,15 ;

19.15) . 
IN

(orele
20.15) .
Cen-

Buzeștl (orele 11,45 ; 14) ț Viito
rul (orele 15,30 ; 19).

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" : Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18 ; 20,15) ; Tomls (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 20,15).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA 
ACHITA : Feroviar (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15; 
16 : 18,30 ; 20,45),

ANCHETA LA MARIENBAD i 
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

BARIERA: Tomls (ora 15,15).
FLOAREA DE PIATRĂ : Crîn- 

gași (orele 16 : 18.15).
EXTRAVAGANTUL DOMN DE

EDS : Bucegi (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

O MADONĂ ÎN PLUS : Drumul 
Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

ȘAPTE PĂCATE : Unirea '
15.30 ; 18 ; 20,15).

PĂCALĂ : Dacia (orele 9 ; 11,45 ; 
15 ; 17,45 : 20,30).

RÎUL ROȘU : Lira (orele
17.45 : 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI : Gluleștl (orele 20).

PLANETA SĂLBATICĂ : Glu
leștl (orele 15,30 : 17,45) ;

RUY BLAS : Volga (orele
11,15 ; 13,30 ; 18 ; 20) ;
rele 9 : 11,15 : 13,30 ; “ “

ȘAPTE ZILE:
15,45).

FĂRĂ UN ADIO I
15.30 : 17,45 : 20).

JOE LIMONADA :
le 15.30 : 18 : 20.15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Floreasca (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) : Arta (orele 15,30; 17,45; 
20).

VANDANA : Aurora (orele 9 ; 
12 ; 16 : 19,15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Pro
gresul torele 16 ; 18 : 20).

UN COMISAR ACUZA :
(orele 15,45).

GOANA DUPĂ AUR :
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) :
(orele 14 : 18 ; 18 : 20).

PROGRAMUL I

(orele

15,15 ;

. țoreie 9 î 
Miorița (o- 

18 ; 20,15).
Volga (ora

Pacea (orele

Cosmos (ore-

Miorița

Moșllor 
Rahova

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te
lex. 17,35 Agroenciclopedia. 18,05 
Te slăvim, în cîntee, Românie. 
Ctntece șl jocuri populare. 18,20 
Vîrstele peliculei — magazin 
cultură cinematografică, 
specială. 18,50 La volan — 
siune pentru conducătorii 
19,05 Teatru de poezie — 
peste veacuri". Lectură tn 
gini. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Jurnal. Prin faptele prezentului 
asigurăm viitorul comunist al pa
triei. 20,00 Seară pentru tineret — 
„Și tu ești opinia publică" ; Ca
zul familiei Moga ; 25 de lei por
ția ; „Hora Întreruptă" de Con
stantin Popa (fragment din spec
tacol) : Schimbul III are cuvlntul ; 
Orașul și uzina ; Muzică ușoară și 
versuri la cererea celor prezenți 
în emisiune. 21.20 Desene animate. 
21,30 Mai aveți o întrebare ? Ge
netica în actualitate ! 22.10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

de 
Ediție 
emi- 
auto. 
„Pod 
ima- 
Tele-

20,00 Concert simfonic. Orchestra 
de studio a Radloteleviziunil. 21,40 
Foamea de energie. Documentar 
realizat de studioul cinematografic 
„Al. Sahia". 21.55 Farmecul unul 
vals, la Teatrul muzical ..Nlcolae 
Leonard" din Galați. Selecțluh! din 
celebra operetă.

Remarcabil cercetător, practi
cian și pedagog în domeniul so
ciologiei, profesorul Henri H. 
Stahl intenționează în recenta 
sa lucrare * să ofere un îndrumar 
de metode și tehnici sociologice, 
utile nu numai specialistului 
propriu-zis, ci și unui număr 
mai larg de „activiști sociali" 
(cum singur se exprimă) plecind 
de la ideea că: „orice cercetă
tor trebuie să fie și activist so
cial , precum și invers, activist 
social fără a fi cercetător, nu e 
cu putință" (p. 8). Este o idee 
de generoasă semnificație, care 
nu se cere, măcar în prima 
parte a afirmației, demonstrată 
suplimentar. Intr-adevăr, sarcini
le sporite ce se ridică în fața 
științelor sociale impun îmbogă
țirea orizontului teoretic, a me- 
todologiilor de investigație, per
fecționarea continuă a tehnicilor 
de cercetări. In acest sens, de
sigur, specialiștii pot afla în 
cartea de fată o sinteză perso
nală a principalelor metode și 
tehnici sociologice, înso(ită de o 
demonstrație convingătoare, viu 
susținută, axată în principal pe 
ideea complementarității cerce- 
tare-metodă.

Dar nu mai puțin semnifica
tivă mi se pare cea de-a doua 
direcție de abordare preconizată

de profesorul H. H. Stahl. Fi
indcă este limpede că sarcinile 
societății impun activistului po
litic și social nu doar o temei
nică pregătire politică și un larg 
orizont de cultură, ci și un bo
gat bagaj metodologic și tehnic. 
Nu putem decit subscrie la a- 
firmația autorului după care 
„lupta împotriva «sociologiei 
spontane», a sociologiei «bunu
lui simț», a investigațiilor im
provizate constituie, de aceea, 
azi, la noi, o datorie elementară 
a normelor de știință". Și, am 
adăuga, deopotrivă a activistului 
politic și social.

Particularizînd la. domeniul 
specific al organizației U.T.C. 
este limpede că un stil de mun
că în adevăratul sens al cuvîn- 
tului nu este și nici nu poate fi 
posibil în afara unei perfecțio
nări neîncetate a tehnicilor de 
lucru, de cunoaștere și investi
gare a opiniei tineretului (dome
niu în care lucrurile se află încă 
într-un început timid), de fun
damentare a deciziei politice pe 
o prospectare nu doar a alterna
tivelor tactice, ci și pe o cu
noaștere științifică, pe o evalua
re realistă a posibilităților obiec
tive și subiective de care dispu
ne organizația, pe o cercetare te
meinică a tendințelor manifes
tate în rîndul tineretului. Este 
un fapt evident acela că se im
pune, în stilul de muncă al tu
turor organelor și organizațiilor 
U.T.C., acordarea unei mai mari 
atenții investigării opiniei tine
retului, o cercetare de fond a

marilor întrebări, specifice ale 
vîrstei. o abordare frontală a mo
tivațiilor sale, acestea alcătuind 
un tot inseparabil cu decizia și 
conducerea politică propriu-zise.

Sub acest aspect, cartea pro
fesorului Stahl vine să ofere u- 
tile sugestii de lucru și dorește 
(cum autorul o spune) „să arate 
celor dornici să învețe că e ne
voie de mult mai multă modes
tie și răbdătoare muncă ca în 
orice altă știință". Desigur, lu
crarea trebuie parcursă în între
gime, dar am recomanda o a- 
tenție aparte capitolelor ce vi
zează alegerea și concretizarea 
temelor de cercetare, observarea 
opiniilor, tehnicile investigațiilor 
științifice sau tehnicile prelucră
rii, domenii ce se cer temeinic 
stăpînite de către orice activist 
al organizației noastre, preocu
pat în mod expres de eficiența, 
de randamentul muncii sale.

Desigur, nu doar lectura aces
tei cărți ne poate oferi cheia 
tuturor întrebărilor legate de 
investigarea eficientă, științifică 
a socialului, dar nu încape în
doială că prin problemele ei, 
prin schițele sale de soluții, ea 
va contribui la sporirea intere
sului pentru un domeniu abso
lut indispensabil conducerii și 
planificării muncii de organizație.

ȘERBAN CIONOFF

*) HENRI H. STAHL : 
Teoria și practica investiga
țiilor sociale. Editura știin
țifică, 1974.
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PRIMIRE LA C.C.

AL P.C.R.
Miercuri dimineața, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a primit 
delegația culturală sovietică, 
condusă de N. I. Mohov, adjunct 
al ministrului culturii al 
U.R.S.S., care ne vizitează țara 
cu prilejul Zilelor culturii sovie
tice.

în cadrul întilnirii au fost 
discutate aspecte ale dezvoltării 
culturii în cele două țări, pre
cum și ale intensificării schim
burilor culturale dintre România 
și Uniunea Sovietică.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, to
vărășească, a participat Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

SOSIRI
Miercuri seara, a sosit in Ca

pitală, venind de la Londra, to
varășa Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, care a făcut o vizită în 
Anglia la invitația Centrului 
Marea Britanie — Europa de 
Est.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, a fost întîmpinată de to
varășul Ilie Murgulescu, vice
președinte al M.A.N. și de alte 
persoane oficiale.

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

★

ÎNTREVEDERE

Ministrul președinției Repu
blicii, Hugo Cervantes Del Rio, 
șeful delegației economice gu
vernamentale mexicane care ne 
vizitează țara, a avut o întreve
dere, miercuri dimineața, cu An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor. în legătură cu posibilită
țile de dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări in domeniul 
agroalimentar.

La întrevedere au participat 
membri ai delegației și experți.

în cursul după-amiezii, delega
ția economică mexicană a ple
cat într-o călătorie prin țară.

SEMNARE
Prim adjunctul ministrului co

merțului interior, Nicolae 
Bozdog. și adjunctul ministrului 
comerțului interior din R.P. 
Ungară, Karoly Molnar, au 
semnat, miercuri după-amiază, 
protocolul de schimburi de 
mărfuri și schimburi de expe
riență între cele două ministere 
pentru anul 1975, care prevede 
— intre altele — sporirea volu
mului schimbului de mărfuri cu 
18 la sută față de anul 1974, 
și diversificarea sortimentelor 
de bunuri de larg consum.

Cu prilejul semnării s-a apre
ciat favorabil evoluția schim
burilor comerciale între cele 
două ministere și s-au convenit 
noi măsuri în vederea dezvol
tării continue a raporturilor co
merciale și diversificării fondu
lui de marfă.

învățămintul 
agrozootehnic de masă 

în anul 1974 -1975
Ministerul Agriculturii, In

dustriei Alimentare și Ape
lor, împreună cu Uniunea 
națională a cooperativelor 
agricole, au stabilit progra
mul de organizare și desfă
șurare a invățămîntului agro
zootehnic de masă în anul 
1974—1975. Potrivit acestui 
program, învățămintul se 
organizează in toate unitățile 
agricole pe profile de acti
vitate și pe formațiuni de 
muncă. Vor funcționa astfel, 
cercuri pentru cultura plan
telor de cîmp, a legumelor 
pentru cultivarea pomilor și 
viței de vie, pentru creș
terea animalelor, precum și 
cercuri mixte pentru meca
nizatorii și țăranii coopera
tori care deservesc mașini și 
utilaje agricole. Tematica 
cercurilor se întocmește în 
funcție de specificul de pro
ducție al formației de mun
că și se parcurge în două 
etape. Prima etapă se va 
desfășura timp de patru săp- 
tămini — de la 2 Ia 7 
și de la 16 Ia 21 decembrie, 
de la 13 la 18 ianua
rie și de la 3 la 8 februarie. 
A doua etapă este rezervată 
lucrărilor practice și va avea 
drept cadru campaniile agri
cole de sezon.

Conținutul lecțiilor se va 
axa pe sarcinile planurilor 
de producție și pe măsurile 
concrete pentru îndeplinirea 
și depășirea acestora, pe for
mele și metodele de organi

zare a producției și a mun
cii, pe elementele de tehno
logie care asigură sporirea 
producției.

Lecțiile vor fi urmate de 
demonstrații practice Ia 
sfirșitul fiecărei săptămini de 
curs.

Cei ce vor absolvi în bune 
condiții invățămintul agro
zootehnic de masă, timp de 
doi ani, vor beneficia de 
dreptul promovării sau men
ținerii în post, atribuirii de 
gradații și trepte în retri
buirea muncii, potrivit parti
cularității acestei retribuții 
în argicultura de stat și cea 
cooperatistă și respectării 
principiilor acordului global.

Tot în perioada de iarnă, 
se vor organiza cicluri de 
conferințe și intilniri ale lu
crătorilor din unitățile agri
cole cu cadre didactice din 
învățămintul superior, cer
cetători și alți specialiști. 
Pentru țăranii din zonele 
necooperativizate se vor or
ganiza cicluri de 8—10 con
ferințe pe teme privind creș
terea animalelor, îngrijirea 
pășunilor și fînețelor, cul
tura cartofilor și a pomilor 
fructiferi.

în sprijinul cursanților, 
televiziunea va difuza o se
rie de lecții, iar ministerul 
de resort va difuza planșe 
didactice, pliante, filme și 
diapozitive și documentare 
agricole.

(Agerpres)

In 16-mile Cupei României
Au terminat 

recoltatul
Lucrătorii ogoarelor de pe 

meleagurile sucevene au în
cheiat miercuri recoltatul po
rumbului și al sfeclei de za
hăr. în telegrama adresată 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean 
de partid Suceava, se arată 
că în prezent toate forțele 
sint mobilizate pentru trans
portul producției, eliberarea 
terenului în vederea execu
tării în timpul cel mai scurt 
a arăturilor de toamnă șl 
fertilizarea suprafețelor pla
nificate, pentru asigurarea 
condițiilor realizării în anul 
viitor, a unor producții spo
rite.

EXPOZIȚIE
CU VlNZARE

la fotbal—surprize de proporții SPORT •SPORT
E tot ce putem spune...

• Competiția K. O. nu ți-a dezmințit nici de data aceasta 
renumele de competiție a surprizelor : 5 divizionare A, prin

tre care ți liderul,Dinamo, au părăsit întrecerea.

Sport 
pe micul ecran

Miercuri seara, s-a înapoiat 
de la Moscova delegația Con
siliului General ARLUS, con
dusă de Dumitru Ivanovici, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care a partici
pat la festivitățile organizate 
în U.R.S.S. cu prilejul celei 
de-a 57-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

★
Miercuri seara, a sosit în Ca

pitală, Chatichai Choonhavan, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Tailandei. membru 
al guvernului tailandez, împreu
nă cu soția, care, la invitația 
conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe al Republicii So
cialiste ROmânia. va face o vi
zită oficială în țara noastră.

ZILELE CULTURII 
SOVIETICE

Zilele culturii sovietice, amplă 
suită de manifestări organizate 
in țara noastră începind din 4 
noiembrie și dedicate celei de-a 
57-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
s-au încheiat cu "un’ spectacol 
care a avut loc miercuri seara, 
pe scena Operei Române din 
București. Programul, bogat și 
variat, a cuprins arii din opere, 
cîntece populare și revoluționa
re, piese instrumentale și core
grafice, în interpretarea unor 
renumiți artiști sovietici — so
liști vocali și instrumentiști; ba
lerini. Și-au dat concursul or
chestra operei române din Bucu
rești și corul Filarmonicii Geor
ge Enescu.

în asistență se aflau Ion Dodu 
Bălan, Dumitru Ghișe și loan 
Jinga, vicepreședinți ai Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste. funcționari superiori 
din M.A.E., reprezentanți ai 
Consiliului General al A.R.L.U.S., 
și ai uniunilor de creație, alte 
personalități ale vieții noastre 
culturale.

Erau prezenți. de asemenea, 
N. V. Maslennikov, ministru 
consilier ai Ambasadei U- 
niuni-i Sovietice la București, 
alți membri ai ambasadei, pre
cum și delegația culturală, con
dusă de N. I. Mohov, adjunct al 
ministrului culturii al U.R.S.S.

PRIMIRE
Miercuri după-amiază, tovară

șul Mihai Dalea. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit pe participanții la Se
minarul internațional organizat 
de U.G.S.R. pentru activiștii 
sindicali din țările arabe.

Lucrările sesiunii științifice a Academiei R.S.R. 
consacrate celui de-al Xl-lea Congres al partidului

La București s-au desfășurat, 
miercuri, lucrările sesiunii ști
ințifice a Academiei Republicii 
Socialiste România consacrată 
celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului. Reuniunea a prilejuit 
o amplă analiză, in lumina do
cumentelor de partid ce urmează 
să fie adoptate de înaltul forum 
al comuniștilor, a realizărilor și 
perspectivelor de dezvoltare a 
activității de cercetare în dome
niile fizicii, matematicii, chi
miei, economiei, istoriei, litera
turii, agriculturii, geologiei etc.

Tratind sintetic tematica com
plexă înscrisă in programele de 
cercetare din diverse sectoare, 
principalele direcții de orienta
re a cercetărilor in etapa ac
tuală și in următorii ani, comu
nicările, susținute de proemi
nente personalități, au prezentat 
o imagine cuprinzătoare a dina
micii activității științifice, a 
angajării plenare a specialiștilor 
la soluționarea problemelor pe 
care le ridică construirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră.

în alocuțiunea inaugurală a 
reuniunii acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, a sub

liniat semnificația acestei mani
festări care încheie sesiunile fi
lialelor Academiei consacrate 
Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român.

în încheierea lucrărilor a! fost 
adoptat textul telegramei adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU în 
care se spune, între altele :

Participanții la sesiunea ști
ințifică a Academici Republicii 
Socialiste România — membri 
ai Academiei, specialiști din în- 
vățămint, cercetare și producție 
— și-au unit eu însuflețire gla
sul cu acela al întregului deta
șament puternic de oameni de 
creație științifică și tehnică din 
România, exprimîndu-și adeziu
nea lor totală față de prevede
rile proiectului Programului 
Partidului Comunist Român și 
ale Directivelor Congresului al 
Xl-lea al partidului,

Avînd mereu în față exemplul 
însuflețitor de gîndire științifi
că, profund realistă și de con
tinuă dăruire cauzei partidului 
și poporului pe care ni-1 oferă 
neobosita dumneavoastră activi
tate. se spune în continuare în 
telegramă, oamenii de știință

din Academia Republicii So
cialiste România iși exprimă ho- 
tărîrea de a-și dărui întreaga 
capacitate de muncă și creație 
pentru sporirea avuției materia
le și spirituale a României, pen
tru a ridica cercetarea științifi
că pe o treaptă calitativ supe
rioară și a contribui Ia dezvol
tarea economică, socială și cul
turală a țării, la asigurarea unui 
înalt grad de progres și civili
zație pentru întregul nostru 
popor.

Membrii Academiei Republicii 
Socialiste România vă înconjoa
ră cu profunda lor stimă și afec
țiune și iși exprimă voința una
nimă și entuziastă ca în frun
tea partidului și a destinelor ță
rii să continuați a fi dumnea
voastră, luptătorul neobosit pen
tru apărarea independenței și 
suveranității patriei, conducăto
rul destoinic al țării pe drumul 
victoriei depline a socialismului 
și comunismului în România. Ei 
văd in realegerea dumneavoas
tră în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, cea mai deplină garan
ție a tuturor înfăptuirilor noas
tre viitoare.

(Agerpres)

în sala „Madrigal" la „In
tercontinental — București", 
s-a deschis o expoziție de 
artă culinară, cu vînzare, 
evident, realizată, așa cum 
ne informează secretarul co
mitetului U.T.C., Ion Zamfir, 
de tineri uteciști, bucătari și 
cofetari, pînă in 26 de ani, 
cu scopul de a-i stimula in 
realizarea unor preparate de 
calitate superioară, la nive
lul maximelor exigențe 
(chiar și estetice) ale con
sumatorilor. Prezenți la ex
poziție, realizatorii Florea 
Chivu, Stanciu Iulian. Petru 
Constantinescu, Ion Manciu, 
Ivan Tracicoveanu, precum 
și șeful laboratorului de co
fetărie Dumitru Avrami, în
tr-o aliniere de „zile mari" 
au prezentat alături de ce
lelalte preparate numeroase 
creații originale. Expoziția, 
menită să dezvolte dragos
tea pentru profesie în rin- 
dul acestei categorii de ti
neri, se înscrie in seria de 
acțiuni a sectorului 
iar ideea poate fi 
și de alte unități, 
va fi bine primită.

I U.T.C., 
preluată 
Invitația

Ș. ZABARCENCU

Decorațiunile interioare din sticlă — un atribut al frumosului

Academia de Studii Economice București

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice

1. Facultatea de Economia industriei, construc
țiilor și transporturilor
a) Catedra de Conducerea, organizarea ți 

planificarea unităților industriale
e Asistent, poz. 25, disciplina : Organizarea, 

planificarea și aprovizionarea tehnico-ma- 
terială

e Asistent, poz. 28, disciplina : Ergonomia și 
organizarea muncii

b) Catedra de Tehnologie
e Asistent, poz. 24, disciplina : Tehnologia in

dustriei ușoare

2. Facultatea de Cibernetică economică ți sta
tistică
a) Catedra de Cibernetică economică 

e Asistent, poz. 45, disciplina : Controlul sta
tistic al calității produselor

3. Facultatea de Comerț
a) Catedra de Relații economice interna

ționale
e Asistent, poz. 20, disciplinele : Politici co

merciale ; Cooperarea economică și tehni- 
co-științifică internațională a Republicii So
cialiste România

Candidata la concurs vor depune la secreta
riatul rectoratului Academiei de Studii Econo
mice București, Piața Romană nr. 6, cererea de 
înscriere împreună cu actele prevăzute de Legea 
nr .6 privind Statutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, publicat în Bu
letinul Oficial, partea 1, nr. 33 din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației

b) Catedra de Filozofie - sociologie
• Asistent, poz. 13, disciplina : Materialism 

dialectic și istoric

c) Catedra de Limbi străine
e Asistent, poz. 10, disciplina : Limba franceză 
e Asistent, poz. 12, disciplina : Limba franceză 
o Asistent, poz, 13, disciplina : Limba franceză
e Asistent, poz. 14, disciplina : Limba franceză
e Asistent, poz. 36, disciplina : Limba engleză
o Asistent, poz. 37, disciplina : Limba engleză

4. Facultatea de Finanțe ți contabilitate
a) Catedra de Eficiența economică a in

vestițiilor ți a fondurilor fixe
• Asistent, poz. 11, disciplina : Eficiența eco

nomică a investițiilor și a fondurilor fixe

b] Catedra de Contabilitate
• Asistent, poz. 49, disciplina : Contabilitate
• Asistent, poz. 51, disciplinele : Prelucrarea 

electronică a informației economice ; Con
tabilitate

e Asistent, poz. 53, disciplinele : Contabilitate 
generală ; Organizarea și conducerea con
tabilității în industrie

și Invățămîntului nr. 84 539/1969, în termen de 
15 zile de la data publicării acestui anunț in 
Buletinul Oficial, partea a IlI-a.

Cei care funcționează într-o instituție de în- 
vățămînt superior sînt obligați să comunice în 
scris, rectorului acesteia, înscrierea la concurs.

Informații suplimentare se pot obține zilnic în
tre orele 12,00—14,00 la secretariatul rectoratului.

Multe derbiuri în această e- 
tapă a șaisprezecimilor din 
Cupa României la fotbal. Multe 
și neașteptate surprjze. Cinci 
formații din prima divizie — 
eliminate !? Desigur, cel mal 
atractiv meci a fost de departe 
Dinamo-Rapid. S-a reeditat un 
tradițional derbi bucureștean. 
Liderul diviziei A a primit re
plica liderului diviziei B. Dar, 
ce replică ! Ca pe timpuri. Joc 
viu, dinamic, de bună factură 
tehnică și spectaculară. Cu ceea 
ce lipsește diviziei A — ne re
ferim la virtuțile tehnico-tactice 
— putem spune că Rapidul s-a 
dovedit lâ înălțimea primei di
vizii. Au cîștigat, pe merit, ju
cătorii din B, rapidiștii. In 
prima repriză, feroviarii și-au 
organizat foarte bine apărarea 
și au contraatacat periculos, pu- 
nînd intr-un real pericol, în 
dese rînduri, poarta apărată de 
Constantinescu, pericol datorat 
unor acțiuni simple, directe. Ei 
au reușit să înscrie, astfel, două 
goluri spectaculoase prin Nea- 
gu (min. 25) și Bartales (min. 
35) care, printr-un dribling im
petuos. a făcut șnh-mat apăra
rea dinamovistă. în această pe
rioadă divizionarii A nu au gă
sit cele mai fericite soluții, ei 
au pasat mult, inutil, stereotip. 
Repriza a doua a avut cu totul

alte caracteristici : feroviarii au 
pus un accent mult mai mare pe 
apărare — doar Neagu se afla 
îri față, ca un vîrf de lance — 
permițind astfel, dinamoviștilor, 
să atace în trombă, să domine 
și să reducă din handicap prin 
Moldovan. Succesul care ono
rează echipa Rapid, pe tehnicie
nii ei, provoacă mari satisfac
ții suporterilor ale căror rînduri 
parcă au crescut și mai mult de 
cind giuleștenii joacă în eșalo
nul secund. Această fidelitate, 
această credință statornică ma
nifestată față de echipa favorită, 
este un stimulent moral pentru 
jucătorii Rapidului, și ne face 
plăcere să remarcăm, Ca atare, 
faptul.

Bucurîndu-ne calitatea derbiu
lui celor doi lideri, constatarea 
că cinci echipe divizionare A 
părăsesc din primul joc compe
tiția a doua a țării ne face să 
ne întrebăm : Există oare în- 
tr-adevăr o diferență de valoare 
reală, sensibilă, marcantă între 
fotbalul ce se practică în divizia 
A și divizia B, ori chiar între 
acestea și divizia C și campio
natul județean ?

Asta este tot ce putem spUne 
după întrecerile de ieri din Cupa 
României la fotbal.

V. CABULEA

VINERI, 15 NOIEMBRIE
Ora 20,00 — Handbal mas

culin : ROMANIA — R. F. 
GERMANIA. Transmisiune 
directă de la Palatul Sportu
rilor și Culturii.
SIMBATA, 16 NOIEMBRIE

Ora 13,55 — Fotbal : Spor
tul Studențesc — Olimpia 
Satu Mare (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
stadionul Steaua.

Ora 15,45 — Box : Polonia- 
S.U.A. Selecțiuni înregistra
te de la Varșovia.

Ora 
gheață : 
Suedia. 
Praga.
DUMINICA, 17 NOIEMBRIE

Ora 15,00 — Din marile 
meciuri de box ale secolului : 
Jack Johnson — Tommy 
Burns (disputat în anul 
1908), Jack Dempsey — King 
Levinsky (1932) și Kid Ga- 
vilan — Gil Turner (1952).

Ora 15,30 — Rugby :
CEHOSLOVACIA — ROMA
NIA. Transmisiune de la 
Ostrava.

16,25 — Hochei pe
Cehoslovacia — 

Transmisiune de la

meridian

Rezultate tehnice
Rapid — Dinamo 2—1 (2—0) ; Gloria Reșița (campionatul ju

dețean) — C.F.R. Cluj-Napoca 0—3 (meci disputat marți) ; Ra
pid Piatra Olt (camp, jud.) — Steaua 2—6 (1—2) ; Viitorul Alu- 
niș (camp, jud.) — Bihoreancă Marghita (div. C) 2—4 ; Con
structorul Bistrița (camp, jud.) — U.T.A. 0—2 ; Progresul Brăila 
— Olimpia Satu Mare 1—0 ; Industria sirmei C. Turzii — Stea
gul roșu 5—6 (1—1) după prelungiri, victorie decisă in favoarea 
echipei brașovene în urma executării loviturilor de la 11 m ; 
Știința Petroșani (div. C) — F.C. Galați 1—0 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — Politehnica Iași 2—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Con
stanța 2—1 după prelungiri ; „U“ Cluj-Napoca — F.C. Argeș 
5—1 ; F.C.M. Reșița — Chimia Rm. Vilcea 1—0 ; Olimpia Giurgiu 
(div. C) -vr. Jiul 0—2 ; C.S. Botoșani (div. C) — Chimia Găiești 
(div. C) — 1—0 ; Energia Gheorghe Gheorghiu-Dej (div. C) — 
Universitatea Craiova 1—3 (1—1 !?) ; Sportul studențesc — Poli. 
Timișoara 0—2.

f

Miracolul șahist filipinez
Cind am fost invitat pentru 

prima oară la Manila, în i960, 
nu auzisem, practic, de nici un 
jucător de șah filipinez de va
loare. Participind la campiona
tul open al țării, rezultatul meu 
absolut de 11 puncte din 11 po
sibile părea să confirme păre
rea specialiștilor că șahul este 
un sport exclusiv european și 
american. De atunci, însă, 
rămas plăcut impresionat 
dirzenia 
partidele 
trii din 
tică, de 
învăța, 
de inventivitatea lor in poziții 
grele, complicate. în 1971, la in
terzonalul de la Palma de Mal
lorca, filipinezul Naranja reali
zează citeva rezultate senzațio
nale ciștigînd la marii maeștri 
Matulovici și Reshevsky și re- 
mizind cu actualul campion 
mondial Fischer și sovieticii 
Polugaevski și Taimanov. La O- 
limpiada de la Skoplje din 1972, 
tinăra echipă filipineză era să 
realizeze o surpriză de mari 
proporții, fiind foarte aproape 
de a elimina echipa noastră sau 
pe cea a S.U.A. ! (Numai faptul 
că erau lipsiți de o mare expe
riență de concurs i-a împiedi
cat, practic, să realizeze această 
performanță).

Anul trecut Manila a organi
zat unul dintre cele mai puter
nice turnee ale sezonului 1973, 
turneu desfășurat sub înaltul 
patronaj al președintelui Re
publicii, Ferdinand Marcos. Cu 
această ocazie, iubitorii șahului 
au putut avea din nou vești des
pre mult discutatul 
mondial Fischer, care 
special la Manila ca să 
turneul. Concursul s-a 
cu un succes excepțional de or
ganizare prezentînd și citeva 
noutăți absolute în materie. 
Astfel, pentru prima oară s-a 
auzit despre un turneu de șah 
care a avut zilnic citeva mii de

cu 
de 
această țară 
dorința 

de a se

care-și 
concurs

am 
de 

dispută 
maeș- 
asiă- 

de alor 
perfecționa,

campion 
a venit 

deschidă 
încheiat

spectatori — Araneta Coliseum, 
cea mai mare sală de sport și 
spectacole a țării puțind primi 
25 000 de spectatori — și care a 
fost televizat zilnic în direct 
circa 5—6 ore ! Strădaniile deo
sebite ale organizatorilor nu 
s-au oprit aici : o serie întreagă 
de cărți șahiste de mare valoa
re — sovietice, americane, en
gleze, iugoslave — au fost tra
duse și puse la dispoziția șa
hiștilor din Filipine. Treptat, 
treptat, ceva incredibil părea

însemnări din
marile turnee

de FLORIN GHEORGHIU

gata să se. realizeze : șahul va 
luat locul baschetului ca sport 
național al - Fîlipinelor ! Cu toa
te că rezultatele turneului din 
1973 nu au, fost strălucite pen
tru reprezentanții țării gazdă, ei 
ocupînd locuri modeste, expe
riența acumulată in întîlniriie 
cu marii maeștri străini a fost 
foarte folositoare pentru viitor. 
Anul acesta, la Olimpiada de 
șah de la Nice (Franța), filipi- 
nezul Torre a realizat o serie 
impresionantă de rezultate va
loroase, devenind primul mare 
maestru al Filipinelor și al con
tinentului asiatic. Vestea acestui 
succes a provocat în insulă un 
carnaval, iar la întoarcerea la 
Manila,' Torre a devenit un a- 
devărat erou național ! începînd 
din acest moment, șahul a de
venit o materie în școlile ele
mentare și 
dezvoltare 
îneît acum, 
cursii prin 
dea cum țărani care, terminînd

licee, cunoscînd o 
atît de puternică, 

în cadrul unei ex- 
țară, am putut ve-

ziua de muncă la cîmp, se re
laxează jucînd o partidă de șah.

Concursurile orășenești și re
gionale au continuat, în ritm 
susținut, munca de selecție — 
desfășurată sub directa îndru
mare a vicepreședintelui Fede
rației internaționale de șah 
(F.I.D.E.) F. Campomanes — a 
scos la iveală noi talente, care 
au fost incluse în lotul repre
zentativ. Pentru sfirșitul acestui 
an, Federația filipineză a anun
țat un proiect foarte ambițios : 
organizarea unui concurs popu
lar, cu faze eliminatorii și fi
nală, deschis tuturor, de la jucă
tori neclasificați pînă la marele 
maestru Torre, turneu ale că
rui mutări vor fi transmise prin 
telex, instantaneu, în întreaga 

■ țară. Mutarea inaugurală a tur
neului (care va dura 2—3 luni), 
va fi făcută de către președin
tele Ferdinand Marcos.

Eforturile amabilelor noastre 
gazde de a continua o frumoasă 
tradiție au fost răsplătite de 
reușita deplină a marelui con
curs găzduit de Manila în luna 
octombrie a acestui an. Prin 
componența sa : 12 mari maeștri 
Și trei maeștri 
turneul a fost, 
cel mai puternic al anului. Or
ganizatorii și spectatorii au avut 
toate motivele de a fi satisfă- 
cuți : calitatea partidelor oferi
te de mării maeștri a fost foar
te înaltă, iar gradul de comba
tivitate al turneului a fost deo
sebit 
mize

Se 
nila, 
boro 
sic, a devenit unul dintre 
mai frumoase turnee tradiționa
le deoarece, așa după cum a de
clarat președintele Marcos la 
festivitatea de închidere din 
acest an, „șahul a dovedit că 
ajută la stringerea legăturilor 
de prietenie intre popoare" 1.

internaționali, 
fără îndoială,

de ridicat, cu puține re- 
și acelea de mare luptă, 

pare că turneul de Ia Ma- 
denumit din acest an Marl- 
Grandmaster Chess Cla- 

cele

• Sala Floreasca din Capita
lă a găzduit aseară meciul re
tur dintre echipa Institutului de 
Educație Fizică și Sport din 
București și formația spaniolă 
Tabaquero la Cortina, contind 
pentru primul tur al „Cupei Li
liana Ronchetti" (fosta „Cupa 
Cupelor") la baschet feminin. 
Baschetbalistele românce au ob
ținut victoria cu scorul de 73—34 
(35—12).

învingătoare și în primul joc 
(scor 60—49), echipa I.E.F.S. s-a 
calificat în turul doi al compe
tiției în care va intîlni pe câș
tigătoarea dintre formațiile Lo- 
gis Bruxelles și Maccabi Tel 
Aviv.

• Selecționata universitară de 
rugby a Franței, aflată în turneu 
în România, a jucat ieri după- 
amiază la Petroșani cu formația 
locală Știința. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 32—13 (10—3) 
în favoarea rugbiștilor francezi, 
în primul meci disputat la Ti
mișoara, echipa franceză a pier
dut cu 3—6 în fața selecționatei 
universitare a României.

• Cea de-a 22-a partidă a 
meciului de șah dintre marii 
maeștri sovietici Anatoli Kar
pov și Viktor Korcinoi, care 
urma să se desfășoare miercuri 
a fost aminată din cauza îm
bolnăvirii lui Karpov. Cu trei 
partide înainte de încheierea 
meciului, scorul este 
puncte în favoarea lui 
Karpov.

• Tradiționalul meci 
dintre echipele U.R.S.S. 
goslaviei, desfășurat anul acesta 
la Belgrad, s-a încheiat cu 
scorul de 19,5 — 16,5 puncte in 
favoarea șahiștilor sovietici.

• Comitetul director al Fe
derației internaționale de tenis 
a decis crearea unei comisii fe
minine, avînd ca președinte pe 
Walter Elcook și ca membre 
delegate pe Billie Jean King, 
Chris Evert și Ann Jones.

• Desfășurat ieri la 
meciul amical de fotbal 
selecționatele Poloniei și 
slovaciei s-a terminat la egali
tate : 2—2 (1—0).
• într-un meci internațional 

amical de fotbal, disputat la 
Istanbul, selecționata Austriei a 
învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația Turciei. Golul victoriei 
a fost înscris, în minutul 4, de 
Stering.

• Cu 
a 25 de 
țarea Federației iugoslave 
handbal, a avut loc la Liubliana 
un meci omagial între reprezenta
tiva Iugoslaviei și o selecționată 
mondială, din care au făcut 
parte și jucătorii români Cris
tian Gațu și Cornel Penu. Dis
putată în sala Tivoli în prezența 
a peste 5 000 de spectatori, in- 
tilnirea s-a termirfat la egali
tate 20—20, după ce Ia pauză 
handbaliștii iugoslavi conduceau 
cu 14—10.

11—10
Anatoli

de șah 
și Iu-

Fraga 
dintre 
Ceho-

prilejul împlinirii 
ani de la infiin- 

de

ÎNTREPRINDEREA

DE MAȘINI UNELTE

ȘI AGREGATE BUCUREȘTI
Recrutează tineri pentru a-i califica în meseria de strun

gar și lăcătuș cu durata de 8 luni prin cursuri de calificare 
de gradul I și prin cursuri de specializare postliceală de 
scurtă durată.

Se primesc candidați care au împlinit virsta de 16 ani pînă 
la 15 iunie 1974 fără limită de vîrstă și au absolvit școala 
generală sau liceul cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Cei ce au peste 20 de ani împliniți trebuie să aibă stagiul 
militar satisfăcut. Pe timpul școlii se asigură cazare gratuită 
in căminele de nefamiliști și masa contra cost.

Se asigură de asemenea indemnizații lunare conform le
gislației în vigoare. De la data înscrierii în școală cursanții 
au calitatea de încadrat cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată.

După absolvire se asigură cazare și masă contra cost, iar 
retribuția se va face cu 1 479 lei lunar, lucrîndu-se in acord.

Relații suplimentare se pot lua de la sediul întreprinderii 
din București, B-dul Muncii nr. 250, tramvaie 23 fi 24, auto
buze 79 fi 100, stația Gara C.F.R. Titan sau la telefon 
43 06 50, interior 181.

Luni 18 noiembrie 1974 este

ULTIMA ZI
pentru procurarea biletelor

BĂNIȘI AUTOTURISME

EXCURSII ÎN R.D. GERMANA SAU 
POLONIA* la alegere)

EXCURSII LA PARIS

PARIS

TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ 

LOTO
19 NOIEMBRIE’74

Participați cu cit mai multe bilete 
pentru a avea cit mai mari șanse de ciștig!

Depuneri cu regularitate 
la C.E.C. pe bază 

de consimțămint scris 
în sprijinul oamenilor 

muncii care doresc să devi
nă depunători consecvenți la 
C.E.C., există introdusă o 
formă simplă și avantajoasă 
depunerile cu regularitate 
prin virament pe bază de 
consimțămint scris.

Depunerile se fac pe baza 
liberului consimțămint al ce
tățenilor, ele avind un ca
racter strict voluntar.

Sumele ce se depun pe 
baza consimțământului com
pletat la dorința solicitatoru
lui, reprezentind retribuția 
integrală sau parțială a a- 
cestuia, sint înscrise în li
bretul emis pe numele său 
sau in contul personal.

Depunerile cu regularitate 
prin consimțămint scris sint 
deosebit de avantajoase, de
oarece în felul acesta se pot 
economisi treptat sume în
semnate. evitindu-se totodată 
deplasările pentru efectua
rea depunerilor, ele făcîn- 
du-se direct de către între
prinderea sau instituția unde 
aceștia lucrează.

Depunătorul poate cere 
oricînd restituirea parțială 
sau integrală a sumelor eco
nomisite prin consimțămint 
scris precum și majorarea 
sau micșorarea sumelor con
simțite a fi depuse ori re
vocarea conslmțămintului.
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11 Problema Palestinein
în dezbaterea Adunării

Generale a O.N.U.
• Intervenția lui Yasser Arafat • Declarația pur

tătorului de cuvînt al delegației O.E.P.
Miercuri la prînz, în plenara Adunării 

au început dezbaterile asupra 
lejuiesc, pentru prima dată 
de fond a acestei chestiuni.

Pînă în prezent, Națiunile fi
nite au dezbătut, începînd din 
1948, doar unele aspecte uma
nitare ale problemei palestinie
ne, creînd diverse organisme, 
adunlnd fonduri și ajutoare ma
teriale pentru ameliorarea si
tuației refugiaților palestinieni. 
In ultimele sale sesiuni, însă, 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat unele rezoluții prin care 
declară că respectarea deplină 
și realizarea drepturilor inalie
nabile ale poporului palestinian, 
în special a dreptului la autode
terminare, sînt elemente indis
pensabile edificării unei păci 
juste și durabile în' Orientul A- 
propiat. Alte rezoluții cheamă 
Israelul să ia măsuri pentru a- 
sigurarea reîntoarcerii refugia
ților palestinieni la casele lor,

înscrierea „problemei Palesti
nei" pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni, ca și acceptarea de 
către O.N.U. a participării la 
dezbaterile asupra acestei ches
tiuni a unei delegații a Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), în frunte cu 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P., se 
datoresc inițiativei unui mare 
grup de state membre ale 
O.N.U., între care și România, 
care au apreciat că O.N.U. poa
te și are datoria și autoritatea 
să contribuie în mod efectiv la 
soluționarea acestei chestiuni, 
mai ales în condițiile participă
rii tuturor părților interesate la 
dezbaterea el.

Dezbaterile asupra „problemei 
Palestinei" au fost inaugurate 
de președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat. Vorbitorul a salutat ini
țiativa Națiunilor Unite de a 
începe dezbateri de fond asu
pra acestei probleme, a cărei re
zolvare este amînată de două 
decenii și jumătate, și a subli
niat imperativul identificării 
unor soluții in conformitate cu 
interesele vitale ale poporului 
palestinian, ale păcii și secu
rității din Orientul Apropiat.

în continuarea discursului 
său, Arafat a făcut o prezenta
re amănunțită a trecutului isto
ric al poporului palestinian, 
subliniind dreptul său inaliena
bil la existență de sine stătă
toare, la independență și liber
tate, și rele’vînd că pacea și 
securitatea întregii lumi recla
mă* rezolvareâ de către Națiu
nile Unite a problemei Palesti
nei. Poporul palestinian luptă 
pentru a-și recăpăta dreptul său 
sacru la autodeterminare și 
dreptul imprescriptibil de a se 
întoarce la casele pe care a fost 
nevoit să le părăsească, luptă 
pentru apărarea dreptului la 
viață — a arătat vorbitorul. 
„Numai prin lupta populară ar
mată s-au putut cristaliza con
ducerea și instituțiile noastre 
naționale, precum și mișcarea 
de eliberare națională din care 
fac parte toți palestinienii, toa
te organizațiile și tot potenția
lul lor. ce s-au materializat în 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei".

Vorbitorul a relevat, apoi, 
sprijinul larg primit de O.E.P. 
din toate colțurile lumii, expri- 
mînd totodată. gratitudinea 
membrilor O.E.P. față de statele 
nealiniate, socialiste, islamice, 
africane pentru ajutorul politic, 
material și moral acordat lor în 
lupta pentru triumful idealuri
lor de libertate și autodetermi
nare ale poporului palestinian.

Yasser Arafat a condamnat 
Israelul pentru refuzul de a ac
cepta cererile legitime ale po
porului palestinian, pentru igno
rarea rezoluțiilor O.N.U. vizind 
crearea de condiții necesare 
pentru întoarcerea refugiaților 
palestinieni la casele lor și a 
chemat comunitatea națiunilor 
să-și concerteze eforturile pen
tru a se ajunge la o soluție jus
tă și durabilă, atît a conflictu
lui din Orientul Apropiat, cîț și 
a problemei Palestinei. Vorbito
rul a evidențiat responsabilita
tea pe care o are O.N.U. în a- 
ceste direcții esențiale ale com-

Generale a O.N.U, 
„problemei Palestinei" care pri- 

in ultimii 25 de ani, o abordare

petenței sale, precum și impe
rativul urgentării identificării 
soluțiilor conforme aspirațiilor 
de pace și securitate ale popoa
relor din zonă și dezideratelor 
poporului palestinian de a trăi 
intr-un stat al său, stăpin pe 
propria sa existență.

Invitația ce ne-a fost adresată 
de a lua parte la dezbaterile 
Adunării Generale a O.N.U. do
vedește recunoașterea interna
țională a existenței poporului 
palestinian, a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei — a 
declarat într-o conferință de 
presă purtătorul de cuvînt al 
delegației O.E.P., Shafiq Al 
Hout. Sarcina noastră la O.N.U. 
— a arătat 
vint — este 
găsirea unei 
palestiniene, 
lurile actualei etape a luptei 
organizației noastre.

purtătorul de cu- 
de a contribui la 
soluții a problemei 
de a prezenta țe-

Plenara Adunării

Lucrările 
conferinței teoretice 
„Probleme actuale 

ale democrației 
socialiste și 

perspectivele 
dezvoltării sale"

La Sofia, au loc lucrările 
conferinței teoretice „Proble
me actuale ale democrației 
socialiste și perspectivele 
dezvoltării sale", organizată 
de revista „Probleme ale pă
cii și socialismului" și de 
C.C. al P.C.B. Participă dele
gații ale partidelor comuniste 
și muncitorești din Bulgaria, 
Cehoslovacia. Cuba, R. D. 
Germană, Mongolia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S.

Delegația P.C.R. este for
mată din tovarășii Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor șef al revis
tei „Era Socialistă", și Ion 
Ceterchi, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., președinte 
al Colegiului legislativ.

îp cadrul ședinței din 13 
noiembrie, tovarășul Ion Ce
terchi a prezentat expunerea 
„Experiența Partidului Co
munist Român în dezvoltarea 
democrației socialiste, ca o 
componentă fundamentală a 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a 
înaintării spre comunism".

Generale a O.N.U
a hotărit să suspende participarea
delegației regimului Africii de Sud

la lucrările sale
Plenara Adunării Generale a 

O.N.U. a hotărit marți seara — 
cu 91 de voturi pentru. 22 con
tra și 19 abțineri — să suspen
de participarea delegației re
gimului Africii de Sud la lucră
rile sale, ca urmare a politicii 
de apartheid și a ignorării re
zoluțiilor și deciziilor 
prin care i 
tate rînduri 
tei politici.

Numeroși 
telor nealiniate și 
care au luat cuvintul la dezba
teri, au exprimat regretul gu
vernelor lor in legătură cu ne- 
adoptarea de către Consiliul de 
Securitate a unei hotăriri vizind 
excluderea din organizație a re
gimului apartheidului.

Votul plenarei a survenit în 
legătură cu interpretarea dată 
de președintele sesiunii Adună
rii Generale, Abdelaziz Boute- 
flika. ministrul afacerilor ex
terne al Algeriei, hotăririi din 
30 septembrie a.c. a plenarei, de 
a respinge deplinele puteri ale 
delegației Africii de Sud. Pre
ședintele a declarat că „ar fi o 
trădare a voinței clar exprima-

O.N.U. 
s-a cerut în repe- 
să pună capăt aces-
reprezentanți ai sta-

socialiste,

te și adesea repetată a Adună
rii Generale ca hotărirea sa din 
30 septembrie să fie considerată 
ca un simplu incident procedu
ral de natură să exprime numai 
repulsia sa față de politica de 
apartheid". Consecvența cu care 
plenara a refuzat să accepte de
plinele puteri ale delegației 
Africii de Sud — sublinia pre
ședintele — „echivalează cu o 
declarație clară că Adunarea Ge
nerală refuză să accepte ca Afri
ca de Sud să participe la lucră
rile sale".

Reprezentanții unor state oc
cidentale s-au pronunțat împo
triva acestei interpretări, fapt 
care a determinat dezbaterea ei 
și, în cele din urmă, punerea sa 
la vot.

Acest 
tisment 
Sud de 
a statelor membre ale organiza
ției, ca urmare a politicii sale de 
apartheid, avertisment care mar
chează o intensificare a efortu
rilor de concentrare a pozițiilor 
statelor pentru eradicarea poli
ticii inumane, considerată drept 
O crimă împotriva umanității.

vot constituie un aver- 
serios dat .Africii de 
majoritatea covîrșitoare

Ședința guvernului iugoslav
Secretariatul federal pentru 

Informații al R.S.F. Iugoslavia 
a anunțat că, marți, guvernul 
iugoslav a analizat tendințele 
ce s-au manifestat în economia 
țări; în 1974 și ‘ măsurile de 
politică economică ce urmează 
a fi luate in 1975. O primă 
concluzie care s-a desprins — 
potrivit agenției TANIUG — 
este necesitatea de a se urmări 
menținerea dinamismului eco
nomiei naționale a Iugoslaviei 
ca factor central in lupta îm
potriva inflației. Totodată, con
sumul intern trebuie să-și înce
tinească ritmul în comparație 
cu creșterea producției națio
nale, iar nivelul de trai să 
crească de o manieră constan
tă. Eforturi speciale trebuie 
depuse pentru îmbunătățirea 
balanței de plăți a țării. De a- 
semenea, trebuie depuse efor
turi mai intense pentru 
și utilizarea de resurse 
de combustibil, energie 
terii prime, precum și 
obținerea unor mai mari canti
tăți de produse agro-alimentare.

Guvernul a apreciat pozitiv 
creșterea economică a Iugosla
viei in 1974 și a constatat că

produsul național tPtal urmea
ză să înregistreze o creștere de 
aproximativ 7 la sută. în 1974, 
producția industrială a sporit 
cu 9 la sută, nivelul de 
este în creștere și numărul 
locurilor de muncă este tot mai 
mare. De asemenea, se înregis
trează și o mai mare creștere 
a productivității muncii.

Pe de altă parte — arată a- 
genția TANIUG — Iugoslavia a 
înregistrat deficite mai mari, 
atit in balanța comercială, cit 
și In balanța de plăți, precum 
și deficiențe în armonizarea ce
rerii și ofertei interne, ceea ce 
a dus la o creștere mai rapidă 
a prețurilor pe piața internă.

trai

KIEV

Ședință festivă dedicată împlinirii a 30

La 13 noiembrie, a avut loc la 
Kiev o ședință festivă dedicată 
împlinirii a 30 de ani de la 
înființarea ARLUS. Au partici
pat I. A. Peresadenco, șeful 
Secției relații externe a C.C. al 
P.C. din Ucraina, V. S. Sevcen- 
co, președinta Asociației Ucrai- 
niene de Prietenie și Relații 
Culturale cu Străinătatea, con
ducerea filialei republicane a 
Asociației de Prietenie Sovie- 
to-Române, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din capitala

Ucrainei, 
artă.

Despre 
mentului 
cinschi, 
lialei A.z-.o.jn.., . 
Ungur, consul general 
Reprezentanți ai vieții cultura
le din Kiev au rostit cuvinte de 
salut la adresa ARLUS. au îm
părtășit impresii despre călăto
riile lor în țara noastră.

în încheiere, a fost adoptat 
textul unei telegrame de felici
tare adresate Consiliului Gene
ral al ARLUS.

semnificația eveni- 
au vorbit S. V. Sem- 
vicepreședinte al fi- 

A.P.S.R., și Alexandru 
român.

oameni de cultură

R. P. POLONA : Unul din marile cartiere de locuințe moderne din orașul Polawy.

Dialogul european: 
definirea rolului

inițiative in
Șeful statului Oman l-a primit

pe ambasadorul României
cooperării culturale

privind aspectele politice, jurl- 
dezarmare, din documentul de

cooperarea
Est - Vest“

găsirea 
interne 
și ma- 
pentru

• S.O.S.! APA POTABILA IN PERICOL! Experți, parti- 
cipanți la Conferința Mondială a Alimentației, ce se desfă
șoară la Roma, apreciază că penuria de apă potabilă ar putea 
deveni, în ultimul sfert al acestui secol, o serioasă problemă 
pentru diverse țari ale lumii. Potrivit statisticilor întocmite de 
F.A.O., cererea de apă potabilă va crește cu 240 la sută pînă 
la sfîrșitul acestui deceniu. Lipsa de apă ar putea reprezenta 
principalul obstacol în calea extinderii producției alimentare.
• REZERVELE MONDIALE DE CUPRU cunoscute la ora 
actuală totalizează 393 milioane tone și se apreciază că sînt 
suficiente pentru o perioadă de 60 de ani. Se anticipează că, 
în jurul anului 2 000, cererea mondială va ajunge la aproape 
20 milioane tone cupru. Rezervele cele mai importante din 
lume se află, în prezent, în Peru • O.I.M. ȘI-A MUTAT 
SEDIUL marți într-o nouă clădire din Geneva. Noul sediu 
al Organizației Internaționale a Muncii este o construcție 
modernă, cu 11 etaje, avînd o fațadă alcătuită din 8 000 de 
elemente de aluminiu pulverizat, mat, fabricate după un pro
cedeu pus la punct de specialiști niponi și folosit pentru prima 
oară în Europa. Clădirea este amplasată în apropierea Pala
tului Națiunilor și a sediului Organizației Mondiale a Sănătății.
• PRECONIZATUL TUNEL SUB MAREA M1NECII va 
fi, în sfîrșit, construit. Camera Comunelor din Marea Britanie 
a’adoptat, luni seara, o moțiune privind aprobarea proiectului 
de lege asupra acestei construcții care va începe în 1975.
• SENS INTERZIS CONDUCĂTORILOR AUTO CARE 
CONDUC SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI. In Olanda, 
poliția e preocupată în mod constant de această problemă. In 
cursul zilelor de sîmbătă și duminică au fost opriți aproxima
tiv 3 000 de conducători auto, pentru a-i depista pe cei ce 
consumă băuturi alcoolice înainte de a urca la volan. Cu 
acest prilej, unui număr de 15 persoane li s-a luat dreptul de 
a mai conduce, iar altora 9 li s-au aplicat amenzi severe.

• PREȘEDINTELE CIPRU
LUI, arhiepiscopul Makarios, 
este așteptat să sosească la 
Atena, pentru consultări cu 
guvernul grec, luni, 25 no
iembrie. Anunțînd această 
vizită în discursul său elec
toral de marți seara, Gheor- 
ghios Mavros, liderul Uniu
nii de Centru — Noile Forțe, 
a făcut apel la organizarea 
unei primiri călduroase con
ducătorului cipriot. „Arhie
piscopul Makarios, a spus 
vorbitorul, este șeful legitim 
al statului cipriot, iar reve
nirea sa rapidă la Nicosia 
este utilă și necesară".

„Ca problemă internațio
nală, a spus Gheorghios Ma
vros, situația din Cipru nu 
poate fi soluționată printr-un 
compromis între Atena și 
Ankara, ci numai printr-un 
acord între cele două comu
nități cipriote, pe bază de 
negocieri libere".

Mavros a declarat că „ori
ce soluție în problema Ci
prului trebuie să se bazeze 
pe independența, suveranita
tea și integritatea teritorială 
a țării".

Sultanul Qabus Bin Said, șe
ful statului Oman, l-a primit, 
la Palatul Seeb din Muscat, pe 
Alexandru Boabă, care și-a 
prezentat scrisorile de acredita
re în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în sultanatul Oman, cu reședin
ța la Teheran.

Ambasadorul român a trans
mis, cu acest prilej, din partea 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
un cordial mesaj de prietenie 
și urări de sănătate sultanului 
Qabus Bin Said, de pace și 
prosperitate poporului omanez.

Mulțumind pentru urări, sul
tanul Qabus a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu cele 
mai călduroase urări de sănăta
te și noi succese în activitatea 
neobosită pe care o desfășoară 
pentru binele poporului român.

în cadrul întrevederii ce a a- 
vut loc cu această ocazie, au 
fost abordate probleme cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor de

cooperare între țara noastră șl 
Oman, în diverse domenii, pe 
baza respectării principiilor fun
damentale ale dreptului inter
național, în interesul ambelor 
state și popoare, al cauzei pă
cii și colaborării în lume.

• MINISTRUL INDONE
ZIAN AL INFORMAȚIILOR. 
Mashuri Saleh, a anunțat, 
într-o declarație reluată de 
agenția FRANCE PRESSE, 
că președintele Indoneziei, 
generalul Suharto, a hotărit 
să acționeze în favoarea ac
celerării cooperării între In
donezia și statele 
din Europa „pe baza 
pectulul reciproc și al 
amestecului".

Ministrul indonezian a 
clarat că țările socialiste 
putea participa la realizarea 
unor proiecte de dezvoltare 
națională și că țara sa nu 
se opune unei extinderi a 
cooperării în domeniile so
cial și cultural.

socialiste 
res- 
ne-
de-

ar

După convenirea formulărilor 
dice, economice, militare și de 
măsuri care să facă efectivă nerecurgerea la forță și la ame
nințarea cu forța, propus de România în cadrul organului special 
de lucru al Conferinței pentru securitate și cooperare de la Ge
neva, care examinează aceste propuneri s-a trecut Ia definirea 
rolului cooperării culturale și al informației pentru asigurarea 
condițiilor ca fiecare popor să Se poată dezvolta liber, fără pre
siuni din afară sau agresiuni.

în acest sens, reprezentantul 
român, Ion Diaconu, a relevat, 
pe baza propunerilor țării 
noastre, răspunderea ce revine 
statelor și eforturile pe care ele 
trebuie să le depună în acest 
scop în domeniile formării și 
circulației valorilor spirituale, 
al schimburilor de idei și per
soane. Vorbitorul a propus ca 
în documentul final să se in
cludă prevederea expresă a ex
cluderii propagandei de război, 
evidențiind necesitatea unor e- 
forturi susținute ale statelor 
participante în această direcție, 
în domenii cum sint cultura, 
educația, informația, dezvolta
rea contactelor umane și alte
le. El a reamintit recomandă
rile adoptate pe plan interna
țional în aceste domenii și în 
special măsurile privind edu
carea tineretului in spiritul

Mașina ne poartă 
spre nord. Străbatem 
sate siriene și ne în
trebăm de unde poate 
exista atita piatră in 
aceste locuri. Piatră și 
pămint, piatră și cim- 
pie, piatră și verdea
ță. Aici piatra parcă 
izvorăște din pămint. 
Case 
garduri 
șanțuri 
Și în amestecul accsia 
de piatră și pămint, 
verdele culturilor ce
realiere îmbracă pei
sajul, dindu-i un colo
rit atrăgător. Se vede 
in toată această splen
doare truda țăranului 
sirian. Sintem in zona 
de semideșert și soa
rele iși trimite săgeți
le fără să intimpine 
vreo rezistență. Și 
totuși, la intilnirea cu 
pămintul, efectul lui 
năpraznic se diminuea
ză. Oamenii au con
struit aici șanțuri pen
tru irigarea culturilor. 
Este o acțiune la care 
sint antrenați foarte 
mulți tineri, elevi și 
studenți. Uniunea Ti
neretului Revoluționar 
și Uniunea Națională 
a Studenților din Siria 
organizează in fiecare 
an tabere de muncă 
voluntară și instruire 
a tinerilor in care ac
centul se pune pe 
efectuarea unor acti
vități practice, de spri
jinire a diferitelor sec
toare ale economiei. 
Am avut ocazia 
intilnesc la lucru 
membrii taberei 
mărul 5, studenți 
Universității din 
mase, care veniseră in 
zonă pentru a ajuta 
populația locală la 
dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii. 
„Acest sector — ne-au 
precizat gazdele, ac
tiviști ai Uniunii Ti
neretului Revoluționar 
— cuprinde 65 la sută 
din populația activă și 
guvernul sirian acordă 
o atenție 
dezvoltării 
plan național se acțio
nează pentru extin
derea unităților coope
ratiste, a mecanizării 
și chimizării, pentru 
dezvoltarea irigațiilor. 
Tinerii din tabăra a 
V-a pe care i-ați vă
zut execută lucrări de 
irigații contribuind, 
astfel, la dezvoltarea 
agriculturii noastre". 
Printre obiectivele ac
tuale ale agriculturii 
siriene, interlocutorii 
ne-au amintit : asigu-

din 
din 
din

piatră, 
piatră, 
piatră.

să-i 
pe 

nu- 
ai 

Da-

deosebită 
lui. Pe

rarea consumului local 
cu produse agricole, 
aprovizionarea cu ma
terii prime a 
prinderilor 
agroalimentare 
area unui 
pentru export.

Mașina ne 
spre nord. Străbatem 
satele siriene in plină 
transformare. Nu sint 
prea aglomerate și

intre- 
industriei 

și cre- 
surplus

poartă

studierea experienței 
agricole la nivel națio
nal și internațional, 
dezvoltarea spiritului 
muncii colective, pre
gătirea unor cadre ca
pabile să răspîndească 
cunoștințele agricole 
în rîndul țăranilor. A- 
ceastă pregătire se 
realizează prin cursu
rile cu caracter teore
tic și practic, prin

A 11 j
MgMI!

Șantiere ale 
hărniciei

nici prea dese. Sintem 
în deșert.

„In ultimii ani — 
spun gazdele — o 
schimbare importantă 
a avut loc în viața ti
nerilor țărani. Se ac
ționează intens în di
recția instruirii lor 
pentru a deveni cadre 
capabile să dirijeze 
procesul de construc
ție și dezvoltare. Gu- 
vernoratele au înfiin
țat institute de pregă
tire, iar un institut 
central de invățămint 
agronomic a fost ridi
cat la Damasc, 
anul trecut 
absolvenților
institute a fost 
proape 5 000".

Președintele 
nii Tineretului
luționar din Siria pre
ciza — în cadrul unei 
convorbiri — că aces
te institute au ca scop

Pină 
numărul 

acestor 
de a-

Uniu- 
Revo-

dezbateri și conferințe, 
. prin înființarea de bi
blioteci cu materiale 
de specialitate, schim
buri de experiență cu 
alte institute de invă
țămint arabe și din 
alte țări, vizite la fer
me și cooperative în 
țară și străinătate.

Străbatem o zonă 
aridă. însoțitorul nos
tru, un bărbat între 
două vîrste, ne în
deamnă să privim in 
zare. Barajul Tabqa. 
Impresionantă con
strucție. Una din prin
cipalele realizări ale 
economiei siriene. 
12 000 de oameni au 
lucrat barajul de pe 
Eufrat. Tineri ingineri, 
muncitori, tehnicieni, 
experți și personal ad
ministrativ. Lucrarea 
— subliniau interlocu
torii — a oferit o lar-

gă posibilitate de afir
mare și de muncă ti
nerilor, mai ales ab
solvenților instituțiilor 
tehnice și 
tabără de 
luntară a 
zată aici 
Națională 
lor Sirieni în coopera
re cu Uniunea Tinere
tului Revoluționar. Ti
nerii (elevi și stu
denți) au lucrat cot la 
cot cu 1 
Semnificația 
tineretului 
șantier — 
gazdele — a 
fată de importanța 
marelui obiectiv, care 
constituie coloana ver
tebrală a planurilor de 
dezvoltare economică 
și socială a Siriei. 
Printre obiectivele a- 
cestor planuri sînt ob
ținerea unei importan
te cantități de energie 
electrică care să aco
pere necesitățile in
dustriei siriene, iriga
rea a 650 000 hectare 
(se apreciază că in 
viitor suprafața ferti
lizată va atinge un 
milion hectare), regu
larizarea cursurilor de 
ape și evitarea inun
dațiilor, crearea unui 
aparat de tineri tehni
cieni specializați 
bine instruiți.

Și aici, în nord, 
terlocutorii noștri 
vorbit despre fructuoa
sa colaborare economi
că româno-siriană, 
despre bogata activita
te desfășurată de spe
cialiștii români în stu
dierea și proiectarea 
unor lucrări de drena- 
re și valorificare com
plexă a terenurilor 
din Valea Eufratului. 
In tot timpul șederii 
noastre în Siria nu
meroși reprezentanți 
ai țării gazdă au ex
primat elogii la adre
sa României, subli
niind satisfacția lor 
pentru rezultatele re
marcabile ale vizitei 
întreprinse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, în 
Republica Arabă Si
riană, vizită care a 
deschis noi și ample 
perspective relațiilor 
de strînsă prietenie și 
cooperare fructuoasă 
între cele două țări și 
popoare, în interesul 
ambelor părți, al pă
cii și colaborării in
ternaționale.

colegiilor. O 
muncă vo

lost organi- 
de Uniunea 
a Studenți-

muncitorii, 
i muncii 

pe acest 
spuneau 

i fost relie-

Și
in- 
au
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• IN CAPITALA R.D. GER
MANE a fost deschisă o expo
ziție de fotografii a agențiilor 
de presă din unele țări socia
liste. Agenția română de pre
să, „AGERPRES", prezintă fo
tografii care înfățișează diverse 
aspecte din industria și agri
cultura țării noastre, din viața 
oamenilor muncii, peisaje tu
ristice. La inaugurare au fost 
prezenți Werner Lamberz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., alte persoane ofi
ciale din R.D.G., precum și re
prezentanți ai agențiilor de 
presă participante. '

Seminar politic 
la Saigon

In capitala Vietnamului de 
Sud, opoziția a organizat, du
minică, un seminar politic con
sacrat celei de-a „treia forțe 
politice" și Consiliului de Re
conciliere Națională prevăzut 
de Acordul de la Paris asupra 
Vietnamului. Au participat cir
ca 700 de călugări budiști și 
deputați saigonezi. Subliniind 
izolarea Iui Nguyen Van Thieu, 
cei care au luat cuvintul în ca
drul seminarului au condamnat 
caracterul războinic al regimu

lui de la Saigon și au cerut 
guvernului american „să înce
teze să mai intervină în afa
cerile interne ale Vietnamului 
de Sud și să pună capăt spri
jinului acordat unui regim ca
re nu mai reprezintă nici un 
element politic".

• IN URMA UNEI ACȚIUNI 
organizate prin surprindere, pa
triot» cambodgieni au cucerit 
localitatea Baronghnorkar, punct 
fortificat situat la numai 18 
kilometri de Pnom Penh. In 
ciuda contraofensivei lonnoliste, 
forțele khmere de eliberare își 
mențin pozițiile cucerite.

De asemenea, au fost respinse

încercările forțelor lonnoliste de 
a trece Ia contraofensivă la 
20 kilometri sud-est de Pnom 
Penh.

Starea sănătății fostului 
președinte Nixon

John Lungrem, medicul care 
l-a operat pe fostul președinte 
al S.U.A., Richard Nixon, a 
confirmat, marți seara, că sta
rea pacientului se ameliorează 
permanent și că el va putea 
părăsi spitalul Ia sfîrșitul aces
tei săptămini.

Medicul a adăugat însă că

idealurilor păcii și înțelegerii 
între popoare, al respingerii 
ideilor violenței și urii în rela
țiile dintre state și popoare, 
măsuri cărora România Ie a- 
cordă o importanță deosebită.

Ideile și propunerile româ
nești s-au bucurat de un spri
jin larg din partea celorlalți 
participanți care, împărtășind 
preocupările părții române, au 
prezentat sugestii proprii de 
formulare a textului. Astfel, in 
urma unei activități laborioase 
s-a ajuns la un text care a în
trunit adeziunea tuturor și a 
fost aprobat prin consens. Do
cumentul prevede ca statele 
participante să promoveze, prin 
toate mijloacele adecvate, un 
climat de încredere și respect 
între popoare, în conformitate 
cu îndatorirea lor de a se ab
ține de la propaganda pentru 
războaie de agresiune sau pen
tru folosirea forței împotriva 
altui stat participant.

Exprimîndu-se satisfacția 
ță de progresul realizat, 
hotărit trecerea Ia ultimul 
ragraf din cele șapte prezen
tate de România pentru finali
zarea cît mai curind posibil a 
capitolului din actele finale ale 
conferinței pe care le repre
zintă măsurile menite să facă 
efectivă nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța ca 
fundament al edificării unui 
sistem trainic de securitate și 
cooperare in Europa.

fa- 
s-a 
pa-

9 CAILE FERATE PORTU
GHEZE urmează să fie națio
nalizate pină la sfîrșitul acestui 
an — a declarat purtătorul de 
cuvînt al 
porturilor 
De altfel, 
sută din 
proprietare a căilor ferate.

Secretariatului Trans- 
și Comunicațiilor, 

statul posedă 75 la 
acțiunile companiei

La Palatul Hofburg din 
Viena s-a deschis conferin
ța „Noi inițiative în coope
rarea Est-Vest", la care par
ticipă reprezentanți ai vieții 
publice din 15 țări, precum 
și ai unor organizații inter
naționale. Delegația română 
este condusă de prof. Roman 
Moldovan, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale 
și politice. Deschizînd lucră
rile, președintele conferinței, 
dr. Fritz Bock, fost vicecan
celar federal al Austriei, a 
declarat că scopul reuniunii 
este de a găsi noi mijloace 
și căi pentru extinderea co
operării, pe diferite planuri, 
între țări cu sisteme social- 
economice diferite din Est 
și Vest. în același timp, el 
a subliniat că, în condițiile 
interdependenței crescînde a 
națiunilor/ capătă o impor
tanță tot mai mare proble
mele specifice ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Căile și 
mijloacele asupra cărora se 
va conveni în vederea extin
derii cooperării Est-Vest tre
buie să se bazeze pe respec
tarea sistemului social-eco
nomic al tuturor țărilor — 
a declarat vorbitorul.

Adresîndu-se participanți- 
lor, președintele federal al 
Republicii Austria, dr. Ru
dolf Kirchschlaeger, a apre
ciat că activitățile reuniunii 
pot aduce o contribuție uti
lă la încununarea cu succes 
a lucrărilor conferinței pen
tru securitate și cooperare 
în Europa, prin dezbaterea 
unor domenii concrete de co
operare, intre care materiile 
prime și energia, știința și 
tehnologia, transporturile și 
telecomunicațiile, mediul în
conjurător și, în general, 
cooperarea economică. Re
zultatele reuniunii — a de
clarat Rudolf Kirchschlaeger 
— sint menite să pună baze
le care vor permite apoi sta
telor să ia hotărîri ce vor 
servi obiectivelor conferinței 
pentru securitate și coopera
re în Europa, încheierii unor 
acorduri politice între sta
tele participante la această 
conferință.

Pentru ridicarea
sancțiunilor împotriva

DECLARAȚIE PREZENTATA LA

în cadrul ședinței de expri
mare a votului privind ridica
rea sancțiunilor impuse Cubei 
cu 10 ani în urmă, cele 12 state 
care s-au pronunțat în favoarea 
proiectului de rezoluție — Ar
gentina, Columbia, Costa Rica. 
Republica Dominicană, Ecuador, 
Honduras, Mexic, Panama, Peru, 
Salvador, Trinidad-Tobago și 
Venezuela — au prezentat o de 
clarație. Documentul relevă că 
măsurile impuse Cubei acum 10 
ani, în condiții politice total 
deosebite de cele actuale, au 
devenit anacronice, ineficiente 
și inoportune, ceea ce ar fi tre
buit să determine reuniunea 
consultativă a miniștrilor de ex
terne din statele membre ale 
O.S.A. să le considere, in mod 
formal, inoperante.

în acest scop, țările care au 
propils convocarea reuniunii — 
Columbia, Costa Rica și Vene
zuela — au prezentat un pro
iect de rezoluție menit să asi
gure anularea măsurilor impu
se Cubei în 1964 și să lase țări
lor membre ale Tratatului In- 
teramerican de Asistență Re
ciprocă (T.I.A.R.) libertatea de 
a hotărî, în mod suveran, 
este cazul să restabilească 
țille cu guvernul acestei 
nivelul acestor relații și 
mentul considerat potrivit 
tru stabilirea lor. Datorită 
deficiențe de procedură, la su
punerea la vot a proiectului de 
rezoluție a fost necesară aplica
rea regulii privind majoritatea

dacă 
rela
tări 
mo-
pen- 
unor

Richard Nixon a acuzat marți 
o creștere a pulsului, la un ni
vel considerat anormal, preci- 
zînd că acest fenomen este în
grijorător, dat fiind faptul că 
pacientul va continua terapia 
anticoagulantă.

• CONDUCEREA CELEI MAI 
MARI UZINE producătoare de 
anvelope din R.F.G. — „Conti
nental", din Hanovra, a anunțat 
sistarea completă a activității 
sale în intervalul 19 decembrie 
— 3 ianuarie. Aproximativ 19 000 
de salariați ai firmei vor fi a- 
fectați de această măsură, care 
antrenează neplata salariilor 
pentru perioada respectivă.

REUNIUNEA DE LA QUITO

de două treimi necesară adop
tării lui. „Folosindu-se de u- 
ceastă procedură absurdă — se 
relevă în Declarația de la Quito 
— contrară orientării democra
tice care trebuie să călăuzească 
organismele internaționale, cite- 
va state, aflate în minoritate, au 
reușit să împiedice înfăptui
rea voinței majorității țărilor 
membre ale T.I.A.R. Rezultatul 
la care s-a ajuns — relevă do
cumentul — compromite in re
alitate grav autoritatea O.S.A. și 
T.I.A.R. Aceasta va determina 
și ai te state să se alăture celor 
care au restabilit relațiile cu 
Cuba, deoarece ele nu vor con
sidera că sînt obligate să res
pecte o rezoluție care nu a în
trunit sprijinul majorițății sta
telor din zonă".

Pe de altă parte, documentul 
evidențiază că țările care au 
semnat această declarație își re
afirmă intenția fermă de a con
tinua eforturile lor pentru o re
structurare a sistemului de re
lații interamericane, astfel incit 
să-l transforme intr-un instru
ment eficient de cooperare, de 
soluționare a problemelor reale 
ale popoarelor din regiune.

în final, documentul sublinia
ză faptul că voința majorității 
statelor membre ale O.S.A. care 
s-a pronunțat pentru ridicarea 
sancțiunilor împotriva Cubei o- 
glindește sfîrșitul unei etape și 
începutul alteia în relațiile in
teramericane.

• INTR-UNA DIN MINELE 
din apropierea orașului Pecs 
s-a produs un accident datorat 
emanației de gaze, relatează a- 
genția MTI. Din această cauză 
șapte mineri și-au pierdut viața, 
iar cîteva persoane au fost ră
nite. Organele competente fac 
cercetări.
• UN AVION MILITAR A- 

MERICAN de tipul „Phan- 
tom-4“ s-a prăbușit, marți, in 
Tailanda, provocînd moartea u- 
nuia dintre membrii echipaju
lui. Avionul, atașat uneia din
tre bazele aeriene ale S.U.A. 
din Tailanda, se afla într-o mi
siune de antrenament.
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