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Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

In ziua de 18 decembrie 1974 a avut loc 
ședința plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului.

Plenara C.C. al P.C.R. a luat în discuție 
următoarele probleme înscrise pe ordinea de zi :

1. Unele modificări și completări la Progra
mul Partidului Comunist Român ;

2. Completarea și modificarea unor prevederi 
ale Statutului partidului ;

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

4. Proiectul de hotărîre cu privire la partici
parea membrilor Comitetului Central la activi
tatea de partid ;

5. Proiectul de hotărîre privind organizarea 
și funcționarea comisiilor pe probleme ale C.C. 
al P.C.R. și ale organelor locale de partid ;

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

însușindu-și în unanimitate propunerile de 
modificări și completări prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidu
lui, Plenara C.C. al P.C.R., pornind de la man
datul încredințat de Congresul al XI-lea, a de
finitivat Programul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

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

Plenara și-a exprimat convingerea că Progra
mul P.C.R., care deschide în fața națiunii per
spectiva luminoasă a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a înaintării spre comu
nism, va exercita o influență puternică în creș
terea combativității revoluționare a partidului, 
a rolului său conducător, în sporirea forței și 
unității sale, va avea importanță deosebită în ri
dicarea nivelului politic și ideologic al întregu
lui popor, înarmîndu-I cu concepția înaintată 
despre lume și viață, va stimula și mai mult 
energiile creatoare ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, întărind hotărîrea întregii națiuni de a în
făptui neabătut linia politică generală a parti
dului și statului nostru.

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

în conformitate cu sarcina încredințată de 
Congresul al XI-lea, Plenara C.C. al P.C.R. a 
adoptat propunerile de definitivare a Codului 
principiilor și normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității socialiste. Plenara 
apreciază că aplicarea Codului principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii

și echității socialiste va determina un puternic 
avînt al activității politico-educative, de ridicare 
a conștiinței socialiste, va contribui la accelera
rea procesului de formare a omului nou, con
structor al socialismului și comunismului, cu o 
morală superioară, o atitudine avansată față de 
muncă, față de interesele generale ale societății.

Plenara a adoptat, totodată, în unanimitate, 
hotărîrea cu privire la participarea membrilor 
Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân la activitatea de partid. Plenara consideră 
că aplicarea acestei hotărîri va duce la perfec
ționarea în continuare a activității politice și 
organizatorice a organelor centrale ale partidu
lui, va asigura participarea efectivă a tuturor 
membrilor C.C. al P.C.R. la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, a Programului 
partidului și Directivelor Congresului al XI-lea. 
Hotărîrea va fi dată publicității.

Plenara a adoptat, de asemenea, în unanimi
tate, hotărîrea privind organizarea și funcțio
narea comisiilor pe probleme ale Comitetului 
Central al P.C.R. și ale organelor locale de 
partid. Hotărîrea are în vedere asigurarea ca
drului organizat de participare efectivă a mem
brilor C.C. al P.C.R., ai Comitetelor județene, 
municipale, orășenești și comunale, la activita
tea organelor de partid din care fac parte, creș
terea contribuției lor la îndeplinirea hotărîrilor 
partidului, a legilor statului.

în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ 
privind organizarea și funcționarea organelor 
supreme ale puterii de stat, a Consiliului de Mi
niștri, precum și a consiliilor populare, Plenara 
C.C. al P.C.R. și-a însușit propunerile prezentate 
cu privire la modificarea unor articole din Con
stituția Republicii Socialiste România.

De asemenea, Plenara C.C. al P.C.R. și-a însu
șit proiectul Legii electorale a Republicii Socia
liste România, care urmează să fie dezbătut și 
adoptat de Marea Adunare Națională.

în încheierea lucrărilor Plenarei a luat cuvîn- 
tul tovarășul' NICOLAE CEAUȘESCU.

Referindu-se la hotărîrile adoptate, secretarul 
general al partidului a subliniat că în acest fel 
Comitetul Central a îndeplinit sarcinile trasate 
de Congresul al XI-lea al P.C.R. cu privire la 
definitivarea Programului și a altor documente 
programatice adoptate de înaltul for al comu
niștilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat convingerea că, în spiritul documentelor 
adoptate, membrii Comitetului Central, întregul 
nostru partid, toți oamenii muncii se vor an
gaja mai ferm în activitatea de traducere în 
viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea, la înfăptuirea sarcinilor ce revin orga
nizațiilor de partid în fiecare domeniu, în fie
care ramură de activitate. în acest context, se
cretarul general al partidului a subliniat însem
nătatea asigurării cadrului organizatoric necesar

participării la activitatea de partid a fiecărui 
membru ales în diferite organe de partid, creș
terii răspunderii și inițiativei fiecăruia în înfăp
tuirea politicii partidului. Comisiile pe pro
bleme — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— sînt chemate să funcționeze permanent, să 
asigure o conducere mai bună a sectoarelor 
respective de activitate. Crearea acestor comisii 
nu înseamnă însă- în nici un fel împărțirea 
răspunderilor și înființarea unor organisme 
paralele. Aceste comisii nu sînt organe de deci
zie, nu pot adopta hotărîri, lucrările lor fiind 
supuse spre aprobare organelor de partid alese 
în mod statutar, care asigură conducerea între
gii activități și sînt răspunzătoare de desfășu
rarea ei. Comisiile trebuie să constituie un fac
tor important în îmbunătățirea activității în 
diferite sectoare, să dezbată în mod regulat pro
blemele principale din domeniile lor, să pregă
tească analize și propuneri pentru organele alese 
ale partidului, să organizeze controlul înfăptui
rii hotărîrilor de partid și legilor statului. Prin 
aceasta, comisiile pe probleme vor fi de un real 
ajutor organelor de partid alese în îndrumarea, 
conducerea și controlul diferitelor sectoare de 
activitate.

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
abordat unele probleme, în lumina sarcinilor ce 
revin organelor și organizațiilor de partid, în 
legătură cu pregătirea și desfășurarea alegerilor 
de deputați în Marea Adunare Națională și con
siliile populare. întreaga campanie electorală — 
a subliniat secretarul general al partidului — 
trebuie să se bazeze pe hotărîrile Congresului, 
pe planul de dezvoltare economico-socială, pe 
activitatea de îmbunătățire a muncii în toate 
sectoarele, pe soluționarea mai bună a proble
melor social-edilitare și a celor care privesc 
nivelul de viață al maselor largi populare, al 
întregului nostru popor în concordanță cu pre
vederile hotărîrilor de partid, cu legile țării.

în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că Plenara Comitetului Central este 
ultima din acest an, a adresat tuturor membri
lor C.C. al P.C.R. tradiționalul „La mulți ani!“ și 
Ie-a urat noi succese în muncă.

Cu prilejul noului an — 1975 —, Plenara Co
mitetului Central al P.C.R., secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre
sează organizațiilor de partid, comitetelor jude
țene, municipale, orășenești și comunale, tuturor 
comuniștilor, întregului popor calde felicitări 
pentru marile realizări dobîndite în 1974, îm
preună cu cele mai bune urări de noi și impor
tante succese în înfăptuirea Programului parti
dului, a Directivelor Congresului al XI-lea, a 
liniei politice generale de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, de prosperitate și fe
ricire națiunii noastre socialiste.

La 18 decembrie a avut loc 
Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Lucrările Plenarei au fost pre
zidate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Frontu
lui Unității Socialistei

Pe ordinea de zi a Plenarei 
s-au aflat următoarele pro
bleme :

1. Cu privire la organizarea 
alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și în consi
liile populare :

— Modificarea unor articole 
din Constituția Republicii Socia
liste România ;

— Proiectul Legii electorale a 
Republicii Socialiste România ;

— Propuneri privind circum
scripțiile electorale pentru Marea 
Adunare Națională și alte mă
suri organizatorice referitoare la 
alegeri ;

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

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
și-a însușit în unanimitate pro
punerile privind modificarea 
unor articole din Constituția 
Republicii Socialiste România și 
proiectul Legii electorale a Re
publicii Socialiste România, și a 
hotărît să le înainteze Marii 
Adunări Naționale, spre dezba
tere și adoptare.

Propunerile de modificări ale 
unor articole din Constituție și 
proiectul Legii electorale sînt 
menite să pună de acord siste
mul electoral cu cerințele actuale 
ale vieții noastre sociale, cu 
transformările petrecute în so
cietate, asigură condiții pentru 
perfecționarea continuă a activi
tății Marii Adunări Naționale și 
consiliilor populare, pentru creș
terea rolului deputaților și a răs
punderii lor în rezolvarea pro
blemelor dezvoltării societății 
noastre socialiste. Ele se înscriu 
în spiritul hotărîrilor adoptate 
de Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român privind 
dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste, participarea me
reu mai largă a întregului popor 
la elaborarea și înfăptuirea li
niei politice generale a partidu
lui și statului nostru.

Plenara Consiliului Național 
al F.U.S. și-a însușit propune

rile privind circumscripțiile elec
torale pentru Marea Adunare 
Națională și a aprobat alte mă
suri legate de organizarea ale
gerilor de deputați.

Lpînd în discuție planul de 
măsuri privind organizarea cam
paniei electorale, Plenara Con
siliului Național a aprobat pre
vederile acestuia.

Plenara a hotărît ca documen
tele programatice adoptate de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. — 
Raportul Comitetului Central 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Programul partidu
lui, Directivele cu privire la 
planul cincinal 1976—1980, a- 
probate unanim de întregul 
nostru popor — să constituie 
baza Manifestului Frontului Uni
tății Socialiste și a programului 
electoral al F.U.S.

Plenara a aprobat, de aseme
nea, acțiunile politice și cultu
ral-educative de masă in cam
pania electorală.

în încheierea lucrărilor Ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Exprimînd satisfacția pentru 
adoptarea în unanimitate de că
tre Consiliul Național a docu
mentelor legate de pregătirea 
alegerilor pentru Marea Adunare 
Națională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un apel 
membrilor Consiliului Național, 
tuturor organizațiilor care com
pun Frontul Unității Socialiste, 
de a elabora — în strînsă colabo
rare cu consiliile locale ale 
Frontului — programe de mă
suri în vederea participării acti
ve a tuturor organizațiilor com
ponente la desfășurarea campa
niei electorale, de a asigura ca 
întreaga activitate din următoa
rele două luni și jumătate să 
ducă la mobilizarea puternică a 
maselor populare, a întregului 
popor la înfăptuirea Programu
lui și Directivelor, a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al XI-lea 
al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că la baza întregii cam
panii electorale trebuie să stea 
angajamentele pe care deputății 
și le vor lua in fața întregului 
popor de a milita pentru reali
zarea în cele mai bune condiții 
a hotăririlor adoptate de Con
gresul al XI-lea privind fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate. în acest sens,

președintele Frontului Unității 
Socialiste a subliniat că urmă
toarea legislatură a Marii Adu
nări Naționale — care se înca
drează in cea mai mare parte a 
cincinalului viitor — va avea un 
rol deosebit de important în 
realizarea programului de făuri
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. „Iată de ce 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — urmează să pro
punem drept candidați pentru 
Marea Adunare Națională, pen
tru consiliile județene, muni
cipale, orășenești și comunale, 
pe acei activiști ai organizațiilor 
componente ale Frontului Uni
tății Socialiste care sînt hotărîți 
să lucreze cel mai bine pentru 
înfăptuirea acestor hotărîri. Cu 
atit mai mult subliniez acest lu
cru, cu cit pentru prima oară 
în alegeri vom avea, intr-un nu
măr mare de circumscripții, doi 
sau chiar mai mulți candidați. 
Cetățenii vor avea deci posibili
tatea să voteze și să aleagă pe 
acei care și în activitatea de pînă 
acum — politică, socială, în în
treaga lor comportare — au do
vedit că merită încrederea de a 
gospodări comunele, orașele, ju
dețele, de a fi deputați în 
Marea Adunare Națională, de a 
hotărî asupra dezvoltării țării 
noastre, asupra politicii interne 
și internaționale a patriei". în 
acest spirit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut apel la toți 
membrii Consiliului Național, la 
toate organizațiile din cadrul 
Frontului Unității Socialiste de 
a veghea să fie propuși can
didați cei mai buni dintre cei 
buni, oameni hotărîți să mun
cească mai mult, să depună mai 
multe eforturi în înfăptuirea 
obiectivelor pe care le avem de 
realizat în cincinalul următor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că toți 
membrii Consiliului, organiza
țiile componente ale F.U.S. vor 
face totul pentru a realiza în 
bune condițiuni sarcinile și în
datoririle ce le revin în dome
niile lor de activitate.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, cu prilejul 
noului an, tuturor membrilor 
Consiliului Național al F.U.S., 
tuturor organizațiilor compo
nente ale Frontului, întregului 
popor, urarea de noi succese fi 
tradiționalul „La mulți ani !“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul comerțului 
din Iran, Fereidun Mahdavi

Hotărîrea C. C. al P. C. R. 
cu privire la participarea 

membrilor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

la activitatea de partid
In vederea perfecționării ac

tivității organelor centrale ale 
partidului, a asigurării unei 
repartizări cît mai judicioase 
a forțelor și participării efec
tive a tuturor membrilor Co
mitetului Central al P.C.R. la 
rezolvarea concretă a sarcini- 
nilor politico-organizatorice 
ce se pun în actuala etapă -de 
dezvoltare a societății noastre 
socialiste, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român 
hotărăște :

1. Membrii Comitetului Cen
tral al P.C.R. răspund pentru 
modul în care se aplică hotă
rîrile de partid și legile țării 
în domeniul sau în unitățile 
în care lucrează ; ei trebuie să 
desfășoare o activitate poli
tică și organizatorică cu ca
racter permanent, să acțio
neze pentru întărirea spiritu
lui de răspundere și de disci
plină în muncă, să combată 
cu fermitate orice manifestare 
negativă, să contribuie efectiv 
la unirea eforturilor colecti
velor de oameni ai muncii 
pentru realizarea liniei gene
rale a partidului.

2. Membrii Comitetului Cen
tral vor participa la plenarele 
«omitetelor județene de par

tid, la ședințele de birou ale 
acestora, adunările cu activul 
de partid și la celelalte acti
vități politice și organizato
rice, precum și la elaborarea 
și adoptarea principalelor ho
tărîri și măsuri ce se iau pe 
plan local, la aplicarea lor în 
viață.

Birourile comitetelor jude
țene de partid vor asigura 
toate condițiile necesare par
ticipării membrilor C.C. al 
P C.R. la soluționarea proble
melor care privesc dezvolta
rea economică și social-cultu- 
rală a județelor.

3. Membrii Comitetului 
Central al P.C.R. care lu
crează în unități economice, 
sociale, de învățămînt, știință 
și cultură vor face parte din 
birourile executive ale minis
terelor, departamentelor, cen
tralelor industriale și celor
lalte instituții centrale și, îm
preună cu acestea, vor purta 
răspunderea pentru bunul 
mers al întregii activități în 
ramura sau în sectorul res
pectiv.

4. Secretariatul C.C. al 
P.C.R. va asigura ca toți mem
brii Comitetului Central să 
participe nemijlocit la în

treaga activitate politică, ideo
logică și organizatorică a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, să-și îndeplinească în
tocmai îndatoririle ce le revin 
ca membri ai C.C. al P.C.R. 
și va informa Comitetul Poli
tic Executiv în legătură cu 
aceasta.

5. In viitor, membrii Comi
tetului Central al P.C.R. vor 
putea fi numiți sau eliberați 
din funcțiile pe care le dețin 
numai cu aprobarea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

★
Comitetul Central al P.C.R. 

își exprimă convingerea că a- 
plicarea prezentei hotărîri va 
duce la o mai bună cuprin
dere a muncii de partid și la 
ridicarea nivelului întregii ac
tivități politice și organizato
rice a partidului, va asigura 
ca fiecare din membrii aleși 
în organele centrale să parti
cipe efectiv și să contribuie în- 
tr-o măsură sporită la transpu
nerea în viață a Programului 
partidului și a Directivelor 
Congresului al XI-lea, la în
făptuirea liniei politice gene
rale a Partidului Comunist 
Român.

ÎN PAGINA A V-A

COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA 
UNOR PREVEDERI DIN STATUTUL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 18 decem
brie pe ministrul comerțului din 
Iran, Fereidun Mahdavi, care a 
participat la București la lucră
rile celei de-a X-a sesiuni a Co
misiei mixte ministeriale româno- 
iraniene pentru cooperare econo
mică și tehnică.

La primire au luat parte Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului ex
terior $1 al cooperării economice 
Internaționale, Nicolae Doicaru, 
consilier al președintelui Republi
cii, și Alexandru Boabă, amba
sadorul României la Teheran.

Oaspetele a fost însoțit de Ja
vad Vafa, adjunct al ministrului 
comerțului, și Aii Reza Bahraml, 
ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

între președintele Nicolae 
Ceaușescu și -ministrul iranian a 
avut loc o convorbire asupra unor 
probleme actuale și de perspec
tivă ale raporturilor bilaterale. In 
acest cadru a fost exprimată sa
tisfacția pentru dezvoltarea re
marcabilă a tradiționalelor relații 
de prietenie și colaborare româno-

iraniană, în spiritul înțelegerilor 
stabilite în comun, în timpul în
tâlnirilor dintre președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Impe
rială, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, șahinșahul Iranului, a 
orientărilor date de șefii celor 
două state.

A fost subliniat faptul că, în 
contextul posibilităților favorabile 
determinate de bunele relații bi
laterale, consecvent întemeiate pe 
tespectul și avantajul reciproc, pe 
progresul continuu al economiei 
ambelor state, conlucrarea româno- 
iraniană are condiții multiple de 
adînclre și întărire continuă. în 
acest sens, au fost remarcate bu
nele rezultate ale actualei sesiuni 
a Comisiei mixte ministeriale, care 
a definitivat noi acțiuni și moda
lități menite să ducă la intensifi
carea și diversificarea colaborării 
și cooperării economice, în an
samblul lor.

De ambele părți a fost relevată 
hotărîrea de a face totul pentru 
transpunerea în viață a acorduri
lor încheiate, de a întreprinde noi 
acțiuni pentru intensificarea con
lucrării prietenești româno-iranie-

ne, pe multiple planuri, în inte
resul ambelor state și popoare, al 
păcii și înțelegerii în lume.

Au fost abordate totodată unele 
probleme ale vieții economice in
ternaționale actuale. în acest sens, 
a fost relevată necesitatea stabi
lirii unor raporturi mai echitabila 
între prețul produselor industria
le și al materiilor prime, precum 
și a accesului tuturor popoarelor 
la tehnologiile moderne, în scopul 
reducerii decalajului existent în
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare. S-a subliniat, 
de asemenea, că pentru soluționa
rea problemelor complexe care 
confruntă omenirea trebuie să se 
ajungă într-un termen cît mai 
scurt la stabilirea unei noi ordini 
economice și politice, care să țină 
seama de interesele legitime ale 
tuturor statelor, indiferent de mă
rimea sau potențialul lor econo
mic, a unei cooperări egale în 
drepturi, pentru ca fiecare stat, 
fiecare popor să-și aducă contri
buția sa la progresul umanității.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă deosebit de cor
dială.

V

(,PIW CROMCA ÎNTRECERfl SOWLISTC)

Orele 
și zilele

ÎNTREPRINDEREA 1
DE SÎRMĂ 

Șl PRODUSE 
DIN SÎRMĂ - BUZĂU

de efort statornic
comprimă timpul

A.

1 N NUMĂRUL DE AZ
• Organizația U.T.C. — sub semnul 

perfecționării activității politice și 
organizatorice

(Pag. a 11-a)

• Studiind și aplicînd Programul 
partidului, hotărîrile Congresului 
al XI-lea

(Pag. a IV-a)

FIECARE LOC DE MUNCA, LA 
NIVELUL DE PRODUCTIVITATE 

Șl EFICIENȚĂ PROPUS

Pentru colectivul întreprinde
rii de sîrmă și produse din sîrmă 
Buzău, cele peste 350 de zile de 
pînă acum ale anului înseamnă 
o depășire de aproape 50 de mi
lioane lei la producția globală și 
certitudinea că pină la 1 ianua
rie aceste 50 de milioane vor 
deveni 53. Orele de efort sta
tornic din zilele de pînă acum 
ale anului însumează cu aproape 
3 000 tone de sîrmă zincată și cu 
peste 1 750 de tone electrozi de 
sudură mai mult decît era pla
nificat. „Pentru a încheia cinci
nalul în patru ani și jumătate 
va trebui să depășim sarcinile 
de plan ale primului semestru 
din anul viitor cu 20 de milioane 
de lei, ne spune Eugen Sandu,

inginerul șef al întreprinderii, 
îl vom termina, cred, ceva mai 
repede. Planul la export l-am 
realizat pe întregul cincinal încă 
din iulie. în acest an, depășirile 
Ia export se ridică la aproape 
două milioane de lei valută. în 
aceste zile preocuparea noastră 
de căpătîi este pregătirea con
dițiilor tehnice și materiale pen
tru realizarea ritmică, în condi
ții de eficiență sporită a pro
ducției anului viitor, ale cărui 
sarcini sînt cu 30 la sută mai 
mari față de planul din acest 
an și cu 23 la sută peste reali
zările medii obținute în 1974. 
Acționăm, de aceea, în două di
recții. Ne străduim în primul 
rînd, să atingem încă de pe a-

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a 111-a)
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r.r.t sub semnul
perfecționării activității politice și organizatorice
Sarcinile sporite ce decurg din procesul de aprofundare 

și de traducere în viață a documentelor programatice ale 
Congresului al XI-lea al partidului ridică și pentru orga
nizațiile U.T.C., pentru asociațiile studenților comuniști, 
probleme complexe ce vizează în primul rind perfecționarea 
muncii politice și 
trcgului tineret la 
rilor Congresului. 
Nicolae Ceaușescu 
să îmbunătățim in 
cuprindere a tuturor sectoarelor, de repartizare a cadrelor 
și a forțelor în conformitate cu necesitățile muncii, cu pre
gătirea și capacitățile fiecăruia, să întărim controlul, să ri-

organizatorice în vederea mobilizării in- 
indeplinirea exemplară a tuturor hotări- 
In acest cadru, cuvintele tovarășului 
sint un adevărat îndreptar: „Va trebui 
continuare activitatea organizatorică, de

I ■

dicăm spiritul de răspundere al tuturor comuniștilor pentru 
înfăptuirea Programului partidului, pentru soluționarea 
multiplelor problertie ridicate de viață".

în acest sens, abordind diversele aspecte ale stilului și 
metodelor de muncă, prin prisma sporitelor răspunderi, a 
exigențelor cu care sînt confruntate organele și organiza
țiile U.T.C., asociațiile studenților comuniști, ne 
ca, în spațiul acestei....................... .
teoretice și practice 
activității politice și 
cadrul stimulativ al 
riențe.

propunem 
rubrici, să abordăm principalele aspecte 
care definesc specificul perfecționării 
organizatorice, să creăm în acest sens 
unui larg schimb de opinii și expe-

PREGĂTIREA COMPLEXĂ A CADRELOR
LA NIVELUL EXIGENȚELOR 

COMUNISTE DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ
•— Procesul ridicării continue 

• nivelului muncii politice și 
organizatorice implică in mod 
necesar creșterea competenței 
și responsabilității politice a ca
drelor, însușirea de către întreg 
activul nostru a unor forme și 
metode noi de conducere, orga
nizare și decizie, stimularea 
unei gindiri vii. creatoare, așa 
încît ele să poată face față tu
turor problemelor cu care se 
confruntă în practica vieții de 
organizație. Din acest unghi, ce 
aspecte caracteristice ați putea 
să ne evidențiați din experiența 
de pină acum a Biroului Comi
tetului județean Ilfov al U.T.C.?

— Trecînd la aplicarea in 
practică a Hotăririi Biroului 
C.C. al U.T.C. cu privire la se
lectarea. promovarea, perfecțio
narea și educarea cadrelor de 
conducere, a activului și apara
tului, Comitetul județean Ilfov 
al U.T.C., biroul nostru s-a o- 
rientat spre asigurarea compo
ziției aparatului (la ora actuală 
peste 68 la sută din membrii săi 
provin din mediul muncitoresc), 
antrenarea mai largă a fetelor

I

Convorbire cu MIHAI BOȚOACĂ,
prim secretar al Comitetului județean Ilfov al U.T.C.

(ponderea lor este de 23 la 
la sută), asigurind în același 
timp promovarea cadrelor ti
nere.

Totuși, avind in vedere sar
cinile sporite cu care organiza
țiile noastre sînt confruntate, nu 
am considerat nici un moment 
promovarea unui tînăr ca o 
problemă rezolvată de la sine, 
ci am socotit că noul 
trebuie să constituie 
unei atenții speciale, 
complexe munci care să-l for
meze.

— Practic, cum se desfășoară 
acest proces de formare și in
struire a tinărului activist 7 Ce 
factori concură și influențează 
pregătirea sa 7

— în ideea noastră, pregăti
rea noului activist are un con-

activist 
obiectul 

al unei

ținut complex la care concură 
mai mulți factori. în principiu, 
aș distinge două laturi — una 
teoretică și una practică, am
bele la fel de importante.

Sub aspect teoretic, noii ac
tiviști promovați din rezerva 
noastră de cadre nu sint, to
tuși. cu totul... începători. Ei 
au fost pină atunci pregătiți în 
cadrul celor 5 școli politice 
U.T.C. din cadrul județului, în 
cercurile de pregătire politică și 
prin alte forme specifice. Dar 
exigențele calitative care se 
impun unui activist sint in con
tinuă creștere și consider, din 
acest punct de vedere, că se 
impune să inițiem cîteva forme 
aparte de pregătire politică a 
tinerilor activiști. Mă gîndesc în 
primul rind la stimularea 
cercurilor de dezbateri pe teme

DIN NOU PE ȘANTIERELE CĂMINELOR 
PENTRU TINERET DIN JUDEȚUL ALBA

ACELEAȘI EXPLICAȚII
Șl TOT LA FUNDAȚIE!

VALERIU CRISTEA: CULTURA

INTRODUCERE ÎN OPERA
LUI ION NECULCE

Despre căminele muncitorești 
pentru tineret, aflate în cons
trucție in județul Alba, am scris • 
de mai multe ori în cursul a- 
cestui an, evidențiind insufici- 

' enta preocupare a constructori
lor și beneficiarilor pentru re
alizarea lor la termenele sta
bilite. Implacabilitatea calenda
rului ne obligă să revenim din 
nou__ .....
deși mai sînt puține file de în
tors pină la sfirșitul anului, n-a 
fost dat in folosință decit unul 
din cele șapte cămine planifi
cate, terminarea celorlalte fiind 
pusă sub semnul întrebării.

La Blaj, odată cu întreprin
derea de accesorii pentru ma- 
șini-unelte era prevăzută și 
construirea unui cămin pentru 
tinerii care — se estima de la 
început — vor forma majorita
tea covirșitoare a lucrătorilor. 
Fabrica a intrat de aproape un 
an de zile în funcțiune, dar că
minul — cu termen de predare 
în decembrie 1973 — nu este 
locuit nici astăzi. Beneficiarul a 
asigurat din timp amplasamen
tul și documentația, a deschis 
finanțarea, insă constructorul — 
Șantierul Alba al Trustului de 
construcții industriale Cluj — a 
aminat mereu atacarea lucrări
lor pină s-a trezit că iarna bate 
la ușă. Atunci a inceput asaltul 
dar ce mai putea face intr-o 
lună-două ? De-abia a reușit să 
toarne fundația și să ridice 
două nivele.

— Nu vă îngrijorați — le-a 
spus, celor de la I.A.M.U., șe
ful de lot. în cel mult două 
luni vă veți muta în casă nouă.

Timpul a trecut dar căminul 
nu și-a primit locatarii nici în 
aprilie — cum a sunat a doua 
promisiune — nici in august și 
nici măcar acum, în decembrie, 
deși replanificările s-au succe
dat cu o regularitate de ceasor
nic din 10 in 10 zile ale fiecărei 
luni. înfățișarea actuală a blocu
lui, dar mai ales ritmul în care 
se muncește, nu oferă nici un in
diciu că darea in folosință se va 
face in cursul acestui an. Lu
crările de finisare interioară au 
fost executate doar în proporție 
de 50 la sută, iar în exterior clă
direa nu este tencuită. E drept 

' că, pentru impulsionarea lucră
rilor, a fost suplimentată forța 
de muncă cu 35 de zidari și par- 
chetari, dar îndrumarea, supra
vegherea lor lasă de dorit. La 
„punctul de lucru" — care cu
prinde căminul, Fabrica de 
drojdie furajeră și întreprinde- 
dea de accesorii — nu există 
nici măcar un singur maistru 
sau tehnician. întreaga răspun
dere atîrnă pe umerii a doi ti
neri — un inginer pentru partea 
de construcții și un subinginer 
pentru cea de instalații — care, 
copleșiți de multitudinea sarci
nilor, se plimbă de la un obiec
tiv la altul fără să poată con
duce efectiv lucrările, la nici 
unul. Din această cauză con
structorii nu se prea omoară eu 
firea, iar lucrările executate sînt, 
uneori, de proastă calitate. Este 
absolut necesar ca o parte din 
maiștrii care lucrează la șan
tierul din Alba Iulia să fie re
partizați cit mai urgent la Blaj

asupra acestui subiect :

pentru a coordona activitatea la 
cămin și la celelalte unități in
dustriale. Vremea este încă fa
vorabilă, astfel că, printr-o mo
bilizare a forțelor, prin folosi
rea cu randament maxim a fie
cărei ore prielnice, există posi
bilități ca acest important o- 
biectiv să fie terminat pină 
sfirșitul anului.

Mult rămasă în urmă este, 
asemenea, construcția celor două 
cămine din orașul Cugir. Pri
mul — care trebuia predat în 
trimestrul III a.c. — se află în 
curs de finisare. Tînărul mais
tru Ion Moldovan, venit aici cu 
puțin timp in urmă, ne-a decla
rat că va face tot ce-i stă in 
putință pentru ca Anul Nou să-i 
găsească pe tinerii de la între
prinderea mecanică în casă 
nouă. în acest scop au fost a- 
duși noi muncitori, iar activita
tea se desfășoară in schimburi 
prelungite și, cind e posibil, în 
două schimburi. Roadele efor
turilor susținute din ultimele 
zile se văd : lucrările înaintează 
viguros spre punctul final. 
Consemnăm cu satisfacție ambi
ția, chiar și întirziată, a con
structorilor de la întreprinde
rea județeană de construcții 
montaj Alba și am dori ca ea 
să-i molipsească și pe alții. In 
primul rind, pe colectivul Șan
tierului 2 al I.C.I.M. Brașov, a- 
flat în vecinătate care nu și-a 
onorat nici el obligațiile față de 
tinerii din Cugir. La căminul 
pe care trebuia să-1 predea in 
aceste zile, n-a zidit incă nici 
o cărămidă, lucrările aflindu-se 
de-abia la fundații. Inginerul 
Teodor Pârău, șeful șantierului, 
ne-a explicat această situație 
prin neînțelegerile dintre bene
ficiar și constructor privind 
tehnologia de lucru. „Discuțiile 
au durat foarte mult, incit fi
nanțarea a fost deschisă de-abia 
la mijlocul lunii octombrie cînd, 
practic, nu se mai putea face 
nimic". Explicația nu convinge. 
Deși soluția tehnică adoptată în 
final — folosirea elementelor 
spațiale — permite desfășura
rea normală a lucrului pe vreme 
friguroasă, ritmul de execuție 
continuă să fie necorespunzător, 
iar forța de muncă masată aici 
este mai mult simbolică. Con
structorul speră nu intr-o re
dresare a situației, ci într-o re- 
planificare care nu folosește 
nimănui.

Din păcate, 
în alte locuri, 
de eforturi a 
justificată relaxare, care împie
dică finalizarea tuturor lucrări
lor. Căminele Turnătoriei de 
fontă și întreprinderii de uti
laje din Alba Iulia sînt con
struite dar nu sînt incă locuite 
din cauza neexecutării unor re
medieri mărunte. într-o situa
ție similară se află căminul în
treprinderii metalurgice din 
Aiud, care trebuia să numere, 
deja, cîțiva ani de existență.

Ce au întreprins organizațiile 
U.T.C. de la întreprinderile be
neficiare pentru remedierea a- 
cestei situații necorespunzătoa
re ? La Cugir, uteciștii au lu
crat alături de constructori la 
realizarea propriului lor cămin.

la
de

optica dăinuie și 
După o perioadă 
intervenit o ne

Au săpat șanțuri pentru funda
ții și canale termice, au turnat 
betoane, au demolat, construc
țiile vechi pentru . eliberarea te
renului, au transportat pămînt, 
pentru umpluturi, valoarea lu
crărilor executate ridicindu-se la 
54 000 lei. La fel au procedat tine
rii de la Porțelanul și întreprin
derea de utilaje din Alba Iulia, 
întreprinderea metalurgică din 
Aiud. întreprinderea de acceso
rii din Blaj etc. Nepredarea că
minelor nu poate fi pusă pe 
seama lor, deoarece restante 
sînt lucrările care cer calificare, 
de șantier, lucrări pe care ute- 
ciștii de alte profesii, oricîtă 
bunăvoință ar avea, nu le pot 
executa. Iar în acest caz se cere 
acțiune 
partea 
U.T.C..
temeiul .... 
ce-i revin, să stăruie în impul
sionarea tuturor factorilor răs
punzători de aceste nejustificate 
întîrzieri.

hotărîtă mai ales din 
Comitetului județean 

capabil credem noi pe 
cunoașterii atribuțiilor

politice, care vor trebui să fie 
dublate de o mai susținută 
preocupare pentru studiul indi
vidual, care rămipe baza pregă
tirii cadrelor. Aceasta presu
pune, insă, necesitatea ridicării 
exigenței calitative in privința 
activității școlilor politice U.T.C., 
așa încît ele să fie apte să 
ofere viitorilor activiști un larg 
orizont politic, să așeze la baza 
formării lor temeinice cunoștințe 
de filozofie marxistă, stimu- 
lîndu-le gindirea vie, creatoare, 
pentru a putea să discearnă și 
să interpreteze cu competență 
fenomenul politic nu numai la 
nivelul organizației U.T.C.
la nivele globale mai 
plexe.

— Care considerați că 
locul experienței in formarea 
viitorului activist și 
forme specifice îl ajutați să își 
formeze deprinderile acțiunii 
politice 7

— într-adevăr, tendința de a 
supraestima experiența ințe- 
leasă la modul simplist duce, 
inevitabil, la rutină. Cum am 
mai arătat, noi intenționăm să 
formăm tinărului activist o 
personalitate complexă și, în 
acest sens, experiența inseamnă, 
in primul rind. un exercițiu de 
acțiune și decizie politică. Prac
tic, după ce noul activist a luat 
cunoștință de materialele ce 
statuează cadrul de muncă al 
organizației noastre, de progra
mul de acțiune al comitetu
lui județean, el este, pe rind, 
cuprins- in munca tuturor sec
țiilor, pentru a avea o idee 
completă despre întreaga gamă 
de preocupări a organizației. în 
deplasările pe teren el merge, la 
inceput, împreună cu un membru 
al secretariatului sau cu un 
activist cu experiență. în acest 
timp, activistul nou nu are doar 
rolul de spectator, el este, trep
tat, antrenat, pus în situația să 
formuleze opinii, să intervină 
cu propuneri, să organizeze și 
să coordoneze direct anumite 
acțiuni. în acest fel, încercăm 
să imbinăm pregătirea complexă 
în sfera culturii politice cu 
spiritul viu de inițiativă și' res
ponsabilitate, corolar 
calității de activist.

— Sintetizind discuția 
cum ați defini perioada 
gătire a activistului 7

— Această perioadă, 
necesară in formarea 
țintelor și deprinderilor 
este o perioadă de experiențe, 
de acumulări și un moment 
hotăritor în procesul de integra
re a noului activist în preocu
pările și sarcinile ce revin co
mitetului județean U.T.C., de 
conștientizare a sarcinilor ce-i 
revin lui, ca activist politic, în 
contextul sarcinilor majore ce 
stau în fața organizației U.T.C. 
în direcția traducerii neabătute 
în viață a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XI-lea al 
partidului.

ȘERBAN CIONOFF

ci și 
com-

este
prin ce

necesar

noastră, 
de pre-
absolut 
cunoș- 

politice,

Interesul lui Valeriu Cris
tea pentru literatura cronica
rilor, manifestat după ani de 
statornică explorare a spiri
tualității modeme ar putea 
contraria un anume dogma
tism. De fapt lucrul s-a și în- 
tîmplat! Și totuși, gestul n-ar 
trebui să surprindă. Criticul 
cu vocație, și Valeriu Cristea 
este un astfel de critic, are în 
mod normal nostalgia totalită
ții, ambiția complexității. Ge
neralizând, unui asemenea 
spirit nimic din ce este literar 
nu trebuie să-i rămînă străin, 
un comentator ideal fiind, în 
fond, un virtuoz ce știe să 
scoată acorduri viabile din- 
tr-o multitudine de instru
mente.

La drept vorbind, cartea de 
față nu reprezintă o soluție 
de continuitate în activitatea 
acestui reputat cronicar și 
eseist. Nu avem în vedere 
numai foiletoanele la cărțile 
lui Bălcescu și lorga despre 
Mihai Viteazul. In 1972 Va
leriu Cristea publica în seria 
„Arcade" o antologie (prevă
zută cu,o substanțială post
față) din scrierile lui... Necul
ce. O nouă lectură, „la pîn- 
dă“, l-a întărit într-o convin
gere : Neculce nu este un pa
triarh bărbos, blajin și desuet, 
ci un spirit tutelar al litera
turii noastre, ieșite, se spune 
la un moment dat, „din ante
riul marelui cronicar". Dacă 
faptele se prezintă așa (Va
leriu Cristea are grijă să ofere 
probe convingătoare), exami- 
nînd o operă reprezentativă, 
cO anticipează în datele ei 
fundamentale literatura actua
lă, pe o cale mediată se 
ajunge deci tot la spațiile li
terare ale modernității.

„Lectura" lui Valeriu Cris
tea nu este atît de estetică, 
cît psihologică. în opera lui 
Neculce este . căutat omul 
Neculce. Intenția criticului 
este de a sparge icoana, pen
tru a pune în loc un portret, 
dacă nu foarte exact, măcar 
foarte apropiat de modelul 
real. Coerenței demonstrației

i se sacrifică accesoriile sti
listice. Dacă în Pe urmele lui 
Don Quijote se evitau con- 
strîngerile discursului siste
matic, în Introducere în ope
ra lui Ion Neculce (Ed. Mi
nerva) scriitura e gravă, eco
nomicoasă, scrobită chiar. So
ciologicul, privit altădată cu 
un ochi bănuitor, e pus și el 
la contribuție în această carte- 
silogism.

Introducere în... este un 
discurs riguros rostit în fața 
unui auditoriu imaginar. Cri
ticul își formulează ex abrup
to teza : pină nu demult „noi 
nu am avut un portret, ci doar 
o icoană a lui Neculce", o

măsură Valeria Cristea are 
dreptate atunci cînd observă 
că Neculce n-a «rezonat» la 
ideea originii lui imperiale, 
n-a exultat la gîndul descen
denței ilustre a neamului său. 
Să examinăm mai îndeaproa
pe tezele criticului. Avem im
presia că lui Valeriu Cristea 
ît scapă o dramă: acest Po- 
lonius moldav a fost o natu
ră problematică. Tragedia lui 
constă în încercarea de a con
cilia perpetuu luciditatea cu 
loialitatea. Epoca nu-i permi
tea acest lux. Este un aspect 
pe care, prins de demonstra
ție, criticul îl neglijează.

CRONICA LITERARĂ
vedere imagine „idealizantă și con

vențională", cu efect de 
„exorcism" asupra disponibi
lității critice a comentatorilor. 
Ca atare este necesară resta
bilirea adevărului: „Vom în
cerca să demonstrăm mai pe 
larg, că, în împrejurări care 
de obicei i ' „ "
flăcărează simțirea, mișcă și 
răscolesc, I.’—— .— .Z-
punde», 
reacționează 
sau, ceea ce este 
același lucru, reacționează cu 
răceală". Imaginea falsă, 
„sămănătoristă", este apoi
demolată cu un sarcasm poate 
prea vehement. Ce constată 
Valeriu Cristea ? Mai întii o 
ipocrizie hătrînească, drapată 
în veșmintele patriotismului. 
Nu nefericirile Moldovei 

stimulau glandele lacrimale 
ale vîrstnicului cronicar, ci 
exclusiv știrbirea intereselor 
sale de clasă. Cronica lui Ne
culce e subiectivă, laudă sau 
hulește în funcție de favoarea 
sau dizgrația rezervate auto
rului de domni episodici. La 
Stănilești, hatmanul lui Can
temir ascundea sub platoșă 
un „Polonius agasant" de o 
„prudență timorată". în bună

incită orgoliul, în-

Neculce nu «răs- 
nu «vibrează», nu 

in nici un fel 
aproape

Paradoxul acestei cărți rezi
dă în combaterea unei icoane, 
în numele alteia, antipodice. 
Neculcele pe care l-ar fi elo
giat probabil Valeriu Cristea 
aduce mai mult cu schema 
idealizată a cavalerilor me
dievali occidentali. Realitățile 
istoriei noastre sînt însă altele. 
In al optsprezecelea veac, în 
acest colț de Europă răvășit de 
furtuni contrarii nu era loc 
pentru cavaleri fără frică și 
prihană, gata mereu să scoa
tă spada, fără prea multă 
chibzuială. Dealtfel, prin tem
perament și destin istoric, 
românii repudiază eroismul 
acefal, n-au cultul „eroului'' 
plecat aiurea în căutarea glo
riei. Eroismul românesc este 
prin excelență rațional. De
sigur, aventuroșii nu ne-au 
lipsit. Dar un Petru Cercel, 
un Ilie Turculeț, evadind 
spectaculos ca un Bassompie- 
rre sau un Del Dongo, sînt 
doar pete de culoare într-o 
istorie în care destinele sînt 
hotărîte de prudență, de sim
țul tactic, de hipertrofia luci
dității, Neculce nu putea face 
excepție de la această regulă. 
Nu de „insensibilitate" în 
fața grandorii e vorba deci în

- —

Eleganta clădire a Teatrului Național din CraiovaAL. BĂLGRĂDEAN

Uvertură la vacanță
Peste 35 000 de elevi din 

licee și școli profesionale fac 
acum cel mai simplu calcul 
aritmetic. Rezultatul este ace
lași : 3 zile și vacanța își va 
face intrarea pe poarta prin
cipală a acestui anotimp. Și 
natura parcă ține să omagie
ze acest eveniment, devenit 
obișnuit în viața școlarilor. 
La munte ninge, la Borsec ge
rul și-a mai tocit colții, la Ște- 
fești, Breaza, Călăciuc sau 
Tulnici, locuri de popas pen
tru tabere, toamna se îngemă
nează cu iarna. In tabăra de 
la Geoagiu Băi în cele două 
serii vor petrece vacanța a 
proape 500 de elevi, la Buș
teni 1 200, la Slănic Moldova 
640. întreaga țară va fi gazda 
ospitalieră a taberelor. La Ve
nus își vor da întîlnire 800 de 
elevi, alții își vor scrie jurna
lul de vacanță la Cășoaia și 
Moneasa, la Dîmbul Morii și 
Novaci, la Straja și Cisnădie. 
Se vor lega noi prietenii, se 
vor schimba impresii și, de ce 
nu, se vor face schimburi de 
experiență. Pentru că elevii 
aduc cu ei bilanțul unui tri
mestru, bogat în succese de 
adîncă semnificație.

Vacanță în 109 tabere, va
canță în 11 tabere ■ sportive 
centrale (Neptun, Malnaș, 
Muntele Roșu, Cheia, Piatra 
Arsă etc.), vacanță activă în 
comune, în sate special ame
najate și în cluburi.

L. POPESCU

cazul celui mai artist cronicar 
al nostru, ci de un realism 
structural. Nici lipsa orgoliu
lui nu i se poate imputa. 
Neculce a fost un mare orgo
lios. Nu e oare semnificativ 
că domnia de cîteva luni a lui 
Cantemir, deci răstimpul în 
care cronicarul este în punc
tul cel mai de sus al scării 
onorurilor, este relatată într-un 
capitol de o amploare nescon
tată ? Felul rezumativ în care 
sînt înfățișate evenimentele 
anterioare celor la care a 
participat cronicarul însuși 
trebuie să dea de gîndit. Aici 
găsim în fond tot o probă de 
orgoliu. Firile orgolioase ig
noră un trecut la care, din 
motive obiective, n-au putut 
conlucra. Obsesia lui Neculce 
este prezentul, și doar prin- 
tr-un ciudat concurs de îm
prejurări, un om fără simțul 
istoriei face figură de istoric.

Cronicarul moldovean este, 
s-a mai observat, un memo
rialist. „Letopisețul" său nu-i 
atît operă de istoric, cit de 
moralist tentat mereu să re
leve tîlcuri perene din fapte 
perindate fulgerător. Neculce 
este un Saint Simon în ante
riu, despuiat de iluzii, ce vede 
chiar în faptele exemplare vi
cii deghizate. Secolul îi im
punea, ca altor moraliști de 
aiurea, să facă tabloul urît al 
unui model urît. Dar tocmai 
în felul în care își înțelege a- 
cest rol, se manifestă patrio
tismul său. O concluzie, de 
mare finețe, a lui Valeriu 
Cristea vizează tocmai acest 
aspect: „Letopisețul lui Necul
ce nu reflectă numai con
textul istoric în care autorul 
a trăit, ci totodată i se opune, 
îi rezistă [...]. Neculce s-a 
zidit în cronica sa, începută 
în planul subconștient al fiin
ței, din nevoia de a se apă
ra I...]. Omul și opera pre
zintă deopotrivă același carac
ter «aședzat», caracter care 
contrastează cu starea de 
«neaședzare» a vremurilor, și 
i se opune. Cronica lui 
Neculce dă cititorului un sen
timent de temenicie, de calmă 
durată, de permanență și con
solidare".

Alături de volumul lui Eu
gen Negriei : Narațiunea în 
cronicile lui Cr. Ureche și 
Miron Costin, cartea lui Va
leriu Cristea este o nouă și 
excelentă meditație modernă 
asupra literaturii cronicarilor.

IOAN ADAM

TINERETUL Șl CASA DE CULTURĂ

UTECISTII ORGANIZATORI
SI BENEFICIARI Al
9

ACTIVITĂȚILOR CULTURALE
...în sala de spectacole a Ca

sei de cultură a sindicatelor din 
Piatra Neamț cam două treimi 
din locuri, adică peste 300. erau 
ocupate de tineri. Au venit să 
participe la simpozionul cinema
tografic „Tineretul — factor ac
tiv in îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", organizat de 
comitetul municipal U.T.C. în co
laborare cu întreprinderea cine
matografică a județului. Lumina 
scade, se face liniște. Pe ecran 
apar primele imagini, puțin șter
se, dar le- identificăm cu ușurin
ță : epopeea Bumbești-Livezeni- 
lor. Așadar, simpozionul incepe 
cu o retrospectivă. Regia de 
montaj, bine concepută, alege și 
adună pe peliculă faptele de 
muncă cele mai semnificative 
din marea istorie a construcției 
socialismului. După brigadierii 
care ap muncit cu eroism, ro
mantism revoluționar la Salva- 
Vișeu, Bumbești, in Valea Jiu
lui, pe dreptunghiul alb al me
moriei aparatului de filmat trec 
spre noi bărbații și femeile ce 
au înfăptuit cooperativizarea și 
industrializarea agriculturii, e- 
lectrificarea satelor, constructo
rii Bicazului, ai navelor mariti
me și ai cartierelor noi de lo
cuințe, oțelarii, betoniștii și ar
tificierii de la Lotru și Porțile 
de Fier, instalatorii stilpilor de 
înaltă tensiune, filatoarele și 
țesătoarele, chimiștii. Imagini- 
document, emoționante prin mă
reția și valoarea faptelor decu
pate din istoria celor trei de
cenii. Documentarul se încheie 
cu proiectarea unui diapozitiv 
„la Zi" : înalta chemare adre
sată tinerei generații de tova
rășul Nicolae Ceaușescu de 'a 
tribuna Congresului al XI-lea al 
partidului. Partea a doua a sim
pozionului a prezentat două din
tre filmele, realizate de cineclu- 
bul Casei de cultură din Piatra 
Neamț : Noi tehnologii în ex
ploatarea forestieră și Ordine, 
disciplină, responsabilitate. Ti
nerii cineaști amatori au sur
prins pe peliculă fapte de muncă 
ale colegilor, ii arată preocupați 
de găsirea unor soluții noi pen
tru modernizarea și simplifica
rea tehnologiilor, integrarea cît 
mai rapidă și temeinică a tînă- 
rului muncitor în producție. 
Așadar, prima condiție a sim
pozionului este de a prezenta 
celor invitați un material bogat 
și divers, fapte de viață semni
ficative din imediata apropiere 
a celor prezenți, legate de mun
ca lor și de locuri pe care le 
cunosc. Ceea ce s-a spus apoi, 
in discuțiile ce au urmat, a fost 
departe de simplele declarații 
convenționale. E greu de pregă
tit un simpozion în 
Nu, dacă știm să 
cum se cuvine ceea 
dispoziție. Așa Se 
faptul că. in final, au 'fost sta-

acest chip ? 
valorificăm 
ce avem la 
explică și

bilite noi teme de simpozioane 
după modelul celui la care î 
asistat. Ne-am adresat tovarășu
lui ing. Dumitru Teodorescu, 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la I.F.E.T.

— Organizația U.T.C. de la 
I.F.E.T. este bine reprezentată 
astăzi la această acțiune. ~ 
un fapt înțjmplător sau 
semnificativ pentru modul 
care tinerii frecventează 
de cultură ?

— Eu vin de cel puțin 4—5 ori 
pe lună la casa de cultură. Dar 
tinerii din întreprindere vin 
frecvent la bibliotecă, la cercuri, 
la serile distractive, la acțiuni 
curente. De exemplu, zilele tre
cute casa de cultură a organizat 
in colaborare cu întreprinderea 
cinematografică a județului un 
concurs cu public pe tema „Eroi 
ai clasei muncitoare în filmul 
româneșc. contemporan". A fost 
o acțiune cu priză la tineret și 
deosebit de instructivă. După pă
rerea mea și simpozionul de as
tăzi a abordat intr-un mod 
foarte interesant și cit se poate 
de accesibil o problemă politică 
majoră. în discuțiile lor, parti- 
cipanții au dovedit că au înțe
les rolul și sarcinile ce-i revin 
tineretului în realizarea cinci
nalului înainte de termen.

în programul Casei de cul- 
ră din Piatra Neamț ponderea 
o dețin acțiunile cu și pentru 
tineret : de la cercurile practice 
și de creație, la formațiile ar
tistice și acțiunile cultural-edu
cative și pină la spectacole și 
seri distractive. în plus, o dală 
pe săptămină, casa de cultură 
este pusă la dispoziția unei or
ganizații U.T.C. Amănunte des
pre această modalitate de lucru 
ne-a dat tovarășul Vasile Pleșea, 
secretar al comitetului mu
nicipal U.T.C. : „Periodic, cite 
un comitet U.T.C. din întreprin
deri sau școli își desfășoară 
timp de o zi, conform unui plan 
anterior stabilit, întreaga sa ac
tivitate la casa do cultură. Au 
loc aici dezbateri, expuneri pe 
teme profesionale sau de cultură 
generală, se deschid expoziții și 
vitrine cu produsele de calitate 
realizate de tineri, manifestările 
artistice sint susținute de forma
țiile proprii. Foarte solicitată 
este rubrica Oameni de seamă 
inițiată la cererea mai multor 
tineri elevi și muncitori. Din 
două in două săptămîni prezen
tăm cite un medalion de cărtu
rar, scriitor sau om politic care 
s-au înscris în istorie prin fap
tele lor de înalt patriotism".

Așadar, modalitățile de atra
gere și de angajare a tineretului 
în calitate de autor, organizator 
și beneficiar al activității casei 
de cultură s-au dovedit pină 
acum eficiente.

Este 
unul 

în 
casa

ALINA POPOVICI
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Cu competență, pasiune, responsabilitate

ÎNTREAGA ENERGIE,
realizării sarcinilor de plan!
CINCI TINERI1

RĂSPUND
LA ÎNTREBAREA: |

CUM ACȚIONAȚI PENTRU
0 PRODUCTIVITATE

PRAHOVA AMPLĂ
CAMPANIE DE FERTILIZARE

IN AL TĂ, PENTRU 0 EFICIENTĂ
r i

O primă impresie în secțiile 
întreprinderii „Flamura roșie" 
din Sibiu: întreaga dotare teh
nică, toate mașinile și utilajele 
sint de tip ultramodern, de 
înalt randament. Fie că au fost 
fabricate in țară, fie că au fost 
achiziționate din import ele au 
costat bani mulți și trebuie să 
producă la intreaga capacitate. 
Aceasta este problema esenția
lă ce a stat și in atenția co
muniștilor, care, in lumina 
hotăririlor Congresului al XI-lea 
al partidului și-au stabilit pro
gramul de măsuri pentru im
pulsionarea întrecerii socialiste, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
angajamentelor asumate. La 
rindul său, organizația U.T.C., 
pornind de la exigențele Direc
tivelor și Programului partidului 
și-a propus măsuri proprii, spe
cifice muncii de educație in 
rindul tineretului, menite să 
mobilizeze și in mai mare mă
sură energiile tinerilor la înde
plinirea sarcinilor economice. 
„Folosirea cît mai deplină a 
mijloacelor de producție și a 
forței de muncă — costuri de 
producție minime, rentabilitate 
optimă", iată lozinca întrecerii 
socialiste Ia care muncitorii și 
specialiștii întreprinderii își ra
portează munca și realizările lor 
de fiecare zi.

La întrebarea: care vor fi căi
le concrete prin care veți acțio
na pentru aplicarea în viață, in 
practica muncii colectivului, a 
îndemnurilor și exigențelor ce 
decurg din documentele Congre
sului al XI-lea al partidului 
pentru creșterea contribuției fie
căruia la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
a înaintării României spre co
munism, au răspuns :

1. MATEI BROSS, mecanic in 
secția termorigide. Prevederile 
Programului și ale Directivelor, 
marile obiective politice, econo
mice și sociale pe care le are 
partidul în vedere, spre care 
ne indreptăm cu toții gindurile 
noastre, nu pot fi înfăptuite de- 
cit într-un climat de perfectă 
ordine și desăvirșită disciplină. 
Aceasta înseamnă . respectarea 
riguroasă a programului de 
muncă și a tehnologiei, îngriji
rea cu răspundere și pricepere 
a utilajelor cu care muncim, 
pentru ca ele șă producă la 
parametrii maximi. Toate a- 
cestea nu sînt simple vorbe. 
Dar să mă refer mai exact 
la situația existentă in secția 
noastră pe care încerc s-o ju
dec î i raport cu ordinea și dis
ciplina de care vorbeam. Peste 
90 la sută din colectivul nostru 
sintem tineri. Stăm bine cu pla
nul de producție, ni l-am depă
șit cu 5 sau 6 la sută, dar nu sin
tem mulțumiți. Avem încă mul
te absențe, deși ele s-au redus 
față de anul trecut cu peste 70 
la sută. Cum vom acționa ? Am 
constituit brigăzi de producție și 
educație în care muncesc comu
niști și uteciști și care, așa cum 
reiese și din denumirea lor, își 
propun să devină microcolecti- 
ve de muncă exemplară și edu
cație muncitorească. în fruntea 
lor se află un comunist cu ex
periență și autoritate. Se lu
crează după sistemul muncii în 
acord global care stimulează 
participarea Ia întrecere cu e- 
forturi maxime a fiecărui mem
bru al brigăzii.

2. Ing. P. DOBRIN — servi
ciul proiectări. Reproiectarea 
tehnologiilor și a S.D.V.-urilor 
are o legătură directă cu folosi
rea mai judicioasă a mijloace
lor de producție — idee puter
nic subliniată în Programul și 
Directivele Congresului. Anul 
acesta am reproiectat tehno
logii pentru circa 1 000 de re
pere obținînd pină in prezent 
economii in valoare de peste 
600 000 lei. Angajamentul nos
tru prevede, insă, pentru acest 
an suma de 670 000 lei pe care 
fără îndoială o vom raporta ca 
realizată pină la finele anului. 
Ceea ce aș vrea să subli
niez este faptul că tinerii noș
tri. acționînd in spiritul Progra
mului nartidului. al normelor de 
etică și echitate socialistă, par
ticipă la această susținută acti
vitate de sporire a eficienței e- 
conomice a activității întreprin
derii cu sentimentul unei dato
rii patriotice, cu dăruire, iniția
tivă și inventivitate. Ceea ce 
s-a realizat de fapt la nivelul 
întreprinderii prin această ac
țiune poate fi sintetizat într-o 
singură cifră: obținerea unui 
spor de productivitate de 252 lei 
pe muncitor față de plan pe 8 
luni, ceea ce pentru noi este 
foarte important. Acțiunea con
tinuă.

3. SAVU CURTEAN, tehnolog. 
Cred că nici nu mal e necesar 
să repet un lucru atît de cu
noscut, cum ar fi statornica gri
jă pe care o manifestă partidul 
și statul, și care se desprinde cu 
Claritate și din hotărîrile Con
gresului al XI-lea pentru utili
zarea cu cea mai mare răspun
dere a materiilor prime și ma
terialelor. a energiei și com
bustibilului și reducerea pe a- 
ceastă cale a cheltuielilor mate
riale. Din cite știu, cheltuielile 
la 1 000 lei producție marfă au 
fost depășite cu 3 lei pe perioada 
parcursă pînă acum și aceasta ne

dă la toți de gindit. Problema 
înlocuirii materialelor deficitare 
cu altele mai ieftine dar de ca
litate corespunzătoare a deve
nit o problemă a fiecăruia din
tre noi. Practic, am „mers" pe 
înlocuirea, desigur prin repro- 
iectare, a alamei și a inoxului, 
cu masă plastică metalizată, la 
un mare număr de repere, pro- 
punindu-ne să economisim în 
acest an: 8 148 kg metal, 1516 
kg hirtie, 23 835 kg masă plas
tică și 425 kg alte materiale. 
Valoarea totală a acestor eco

sura ca fiecare inginer și teh
nician să pregătească cite o 
temă impusă de nevoile produc
ției noastre curente sau în per
spectiva cincinalului următor, 
pe care urmează a o prezenta 
în fața tinerilor din secții. A- 
ceste teme-lecții au caracter 
teoretic dar și aplicativ, sint 
susținute de demonstrații prac
tice, de calcule sugestive. Auto- 
dotarea influențează deopotrivă 
folosirea mai deplină a mași
nilor și utilajelor, a forței d< 
muncă. Adaptarea unor dispo

\la întreprinderea
^flamuiuroșÎe^eÎb!^

nomii se va ridica la 538 000 lei. 
Pină în prezent am realizat pe 
întreprindere peste 95 la sută 
din acest angajament.

4. CORNEL TRIFAN, tehni
cian. Două sint aspectele la care 
vreau să mă refer și pe care 
le-am reținut, printre altele, din 
studiul documentelor Congresu
lui, cu privire la folosirea mai 
judicioasă a mijloacelor de pro
ducție și a forței de muncă : 
perfecționarea pregătirii profe
sionale și autoutilarea. Nu poți 
obține maximum de randament 
de la un utilaj dacă nu ai o pre
gătire profesională solidă și nici 
randamentul propriu nu poate fi 
optim. Mă opresc la cîteva ini
țiative care dau bune rezultate. 
Iată de ce la noi s-a luat mă

zitive pe diverse utilaje le-; 
sporit randamentul, a mărit pro 
ductivitatea. O mașină de tăia' 
și îndreptat sirmă, o instalații 
de lustruit ace. o instalație d< 
filtrare a aerului, o mașină de 
canelat inelar și tăiat tubur; 
textile etc., iată doar cîteva rea
lizări ale celor 12 tineri ai ate
lierului de proiectări-autoutila- 
re, ale muncitorilor care le-ai. 
executat. Toate ar fi trebuit, alt
fel, aduse din import, la pre
turi mari. In realizarea lor s-au 
înmagazinat inteligență, inventi
vitate și. aș putea spune, o to
tală adeziune prin fapte la spi
ritul hotăririlor Congresului.

5. Ing. ION BLAGA, director 
tehnic. Perfecționarea conduce
rii și organizării activității eco-

SPORITĂ?
nomico-sociale în scopul utili
zării cît mai eficiente a tuturor 
resurselor materiale și umane, 
pregn'ant subliniată in Programul 
partidului este o cerință pe care 
trebuie să o preluăm și să o 
aplicăm ca pe o sarcină de 
partid de cea mai mare răspun
dere și în unitatea noastră. în 
adoptarea programului nostru de 
măsuri s-a pornit de Ia analiza 
în spirit critic a bilanțului eco
nomic pe perioada parcursă pînă 
acum. Avem rezultate bune dar 
nu ne considerăm încă total sa- 
tisfăcuți pentru că, iată, in
dicatorul care ilustrează folosi
rea mijloacelor de producție, 
respectiv indicele de utilizare a 
utilajelor, se ridică la numai 75.8 
la sută față de 85 la sută cit 
ne-am planificat. Ce am prevăzut 
pentru îmbunătățirea acestor in
dici și implicit pentru o mai judi
cioasă folosire a mijloacelor de 
producție și a forței de muncă? 
a) deschiderea unui curs de ca
lificare pentru 80 de tineri în 
meseriile deficitare, b) genera
lizarea schimbului II și extin
derea schimbului III pe utila
jele de bază, c) construcția unui 
cămin pentru tinerii nefamiliști 
ne care-1 executăm chiar noi, 
în mare parte prin muncă pa
triotică. și care va determina o 
mai mare stabilitate a forței de 
muncă, d) organizarea mai chib
zuită a producției și a muncii 
in toate compartimentele între
prinderii și asigurarea unei a- 
provizionări tehnico-materiale 
perfecte, care să favorizeze mer
sul uniform al tuturor utilajelor.

ROMULUS LAL

A SOLULUI
O importanță deosebită, în 

cadrul lucrărilor pregătitoare, 
destinate asigurării condițiilor 
realizării unor recolte mari în 
anul viitor, o prezintă ferti
lizarea solului, administrarea 
cantităților necesare de în
grășăminte organice. In acest 
scop, în județul Prahova sînt 
prevăzute a se fertiliza orga
nic 7 000 hectare aparținînd 
cooperativelor agricole de pro
ducție și 1 000 hectare ale 
I.A.S. In total, se vor admi
nistra peste 300 000 tone de 
îngrășăminte organice.

De la organele județene de 
resort aflăm că față de ulti
ma perioadă a lunii noiem
brie, în această perioadă rit
mul de împrăștiere a îngră
șămintelor naturale s-a inten
sificat. S-ati luat măsuri ca 
dejecțiile, lichidele bogate în 
substanțe fertilizante, să fie 
transportate cu ajutorul vidan- 
jelor pe lucerniere și pajiști. 
De asemenea, toate sursele de 
îngrășăminte organice de la 
saivane, îngrășătorii de tauri 
ne, grajduri sînt folosite in 
așa fel ca fiecare hectar să 
primească în jur de 40 tone 
îngrășăminte față de 20 tone 
planificate. Cooperativele a- 
gricole de la Gherghița, Dră- 
gănești. Fulga, Ciorani, Col- 
geag, Tomșani, Șirna au reu
șit ca pînă la această dată, 
datorită eforturilor pe care, 
le-au depus, să se afle într-un
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„TIMPURI NOI"

DIN

BUCUREȘTI Un nou lot de compresoare din seria C—5 este gata de livrare. O ultimă și atentă verificare din 
partea tinerilor Marinescu Mihai, Ioniță Ion, Cîrstea Alexandru și Edu Șerban, după care produ

sele vor merge la expediție

ZILE DE MAXIMA CONCENTRARE Șl EFORT
Acționînd sub imperativul 

acestor zile decisive pentru 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan pe acest an, 
tinerii de la întreprinderea 
de motoare și motocompre- 
soare „Timpuri Noi" din 
Capitală își aduc o prețioasă 
contribuție la finalizarea în
tocmai a tuturor obiectivelor 
prevăzute. „Concomitent cu 
eforturile depuse la locurile 
de muncă pentru depășirea 
sarcinilor zilnice de produc
ție — ne spune tovarășul

Ioniță Virgil, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. 
pe întreprindere — tinerii 
s-au remarcat și printr-o 
susținută activitate în cadrul 
schimburilor de onoare des
fășurate în vederea montării 
utilajelor în noile spații de 
producție date în folosință. 
Datorită muncii lor, pasiunii 
de care au dat dovadă tineri 
ca Marinescu Mihai de la 
secția montaj, Ursică Aurel, 
de la secția mecano-energe- 
tică, Dicu Aurel, de la tur

nătorie, Georgescu Constan
tin și Ardeleanu Virgil de Ia 
prelucrări mecanice s-au în
registrat economii în valoare 
de 350 000 lei".

Un obiectiv Ia fel de im
portant care preocupă in e- 
gală măsură și pe tinerii 
muncitori ii constituie pre
gătirea și definitivarea ulti
melor detalii pentru produc
ția anului viitor. An în care, 
în paralel cu o considerabilă 
sporire a sarcinilor de plan

— producția globală va fi cu 
15 la sută mai mare decît în 
1974 — urmează a se asimila 
alte 9 produse noi, de marc 
complexitate. In acest sens, 
se cuvine relevat faptul că, 
pînă in prezent, majoritatea 
pieselor destinate noilor pro
duse au și fost lansate in 
fabricație, iar la turnătorie 
primele repere au și prins 
deja conturul finit.

VASILE RANGA

Pe planșetele proiectanților prind contur noile produse ce se vor 
fabrica începînd din anul viitor. In imagine: cele mai tinere 

proiectante — Constantin Gabriela și Borțea Mirela

Aici la turnătorie unde primele repere ale produselor prevăzute a 
se fabrica în 1975 au și fost finalizate, tinărul topitor Ion Dicu 

se situează printre fruntașii secției

avans substanțial față de 
grafic.

Toată această acțiune este 
condusă de două echipe de 
specialiști ai Direcției agri
cole județene care sprijină di
rect cooperativele agricole in 
îndeplinirea programului de 
fertilizare. Dealtfel, în acest 
județ s-a luat inițiativa : „Iar
na — anotimpul fertilizării 
organice" care prevede ca a- 
ceastă acțiune să se desfășoare 
în continuare chiar și pe ză
padă {dacă stratul nu va fi 
prea gros) în special pe tere
nurile care au suferit în acest 
an din cauza ploilor, și pe te
renurile sărăturoase.

Aceste preocupări le-am 
întîlnit la cooperatorii de la 
C.A.P. „Progresul" Urlați. Du
pă cum ne-a informat tova
rășul Gh. Istrate, inginerul șef 
al cooperativei, s-au fertilizat 
pînă acum 87 hectare față de 
83 hectare, cit prevede planul. 
O cantitate mai mare de în
grășăminte organice a fost 
administrată pe o suprafață 
de 54 hectare, teren care va 
fi redat circuitului agricol.

Pentru cooperatorii de la 
C.A.P. Bucov această acțiune, 
după cum ne-am dat seama, 
este în plină desfășurare Pa
tru sacale cu cai și două cis
terne împrăștie în permanență 
dejecțiile lichide, de la cele 
două grajduri, direct pe cîmp. 
De asemenea, căruțele cară 
continuu gunoiul de grajd atît 
la serele cooperativei cît și pe 
cele 50 hectare care sînt pre
văzute a se fertiliza pînă în 
primăvară. „La toate acestea
— ne relata Radu Toma, se
cretarul organizației U.T.C.
— cei 47 de uiecifti ai orga
nizației noastre își aduc o în
semnată contribuție".

Așadar, acțiunea de admi
nistrare a îngrășămintelor or
ganice în județul Prahova este 
în plină desfășurare, iar rit
mul grabnic în care se trans
pun în viață măsurile prevă
zute în planul de fertilizare 
este o garanție a pregătirii în 
bune condițiuni a recoltei a- 
nului viitor.

ION TOMESCU

Ne-a vorbit despre COR
NEL POP, mai întîi ingine
rul șef al unității, cu bucu
ria neascunsă că și la între
prinderea de conductori elec
trici emailați din Zalău există 
astfel de muncitori: „N-are 
decît un an vechime, dar 
stăpinește ca nimeni altul 
funcționarea mașinilor com
plicate din atelier, este de o 
conștiinciozitate ieșită din 
comun. Ar trebui să-și ia și 
el o zi liberă in fiecare săp
tămână, că noi lucrăm în flux 
continuu, dar n-o face sau 
chiar dacă pleacă într-o zi, 
ne pomenim cu el, vine să-i 
ajute pe ceilalți, să vadă ce 
fac. De la intrarea fabricii în 
funcțiune este șef de echipă. 
Unul dintre cei mai buni 
muncitori și șefi de echipă pe 
care-i avem. Maistrul IOAN 
ARDELEANV, de la emai
late are, de asemenea, cu
vinte de laudă despre el:

24 DE ANI
„șantierul" și s-a angajat 
muncitor necalificat mai în
tîi, dar în scurt timp a de
venit macaragiu. „Eram me
reu mai sus decît ce urma să 
se construiască, îmi plăcea, 
nu zic nu, dar visul meu, 
cum vă spuneam, era altul". 
Participa la ridicarea între
prinderii de conductori elec
trici emailați cînd s-a hofărît: 
„aici voi rămîne". A fost tri
mis la întreprinderea de ca
bluri și materiale electroizo- 
lante din București pentru 
calificare. „Nu știam încă 
mare lucru despre viitoarea 
mea meserie, decît că îți cere 
să gîndești mult și repede, că 
vom lucra cu mașini compli
cate și importante și— să 
n-avem iluzii, este o meserie 
grea. Așa ni s-a spus, de la 
început. Și-am descoperit a- 
bia pe urmă, învățînd-o, că-mi 
place mult ceea ce urmează 
să fac. Mi-am zis că nu tre
buie să pierd ocazia, trebuie 
să învăț tot ce se poate învă
ța, Pe urmă m-arn întors la

COLEGI DE GENERA TIE
„Este, fără îndoială, cel mai 
bun emailator din secție, con
duce cea mai bună formație. 
Schimbul D, din care face 
parte, este pe primul loc, a 
reușit să depășească norma 
cu 21 la sută".

Stăruința cu care numele lui 
Cornel Pop revenea în discu
ții ne-a deteiminat să-l cău
tăm la mașinile lui compli
cate de la emailate pentru a-l 
cunoaște mai bine. Cine este, 
deci, emailatorul Cornel 
Pop ? $i-l ascultăm spunînd : 
„M-am născut la Moigrad, 
într-un sat mai vechi decît 
Zalăul, Bucureștiul și alte o- 
rașe mari din țară De cînd 
mă știu, mi-am dorit să de
vin muncitor într-o întreprin
dere mare, să lucrez într-o 
meserie, fie ea și grea, dar 
să mă solicite din plin și să 
rămână ceva în urma mea. 
Visul ăsta a crescut în min
tea mea prin exemplul celor
lalți 5 frați ai mei mai mari, 
acum toți muncitori. Nu pu
team ști care va fi întreprin
derea și ce se va face acolo, 
pentru că în Zalău nu exista 
încă industrie, dar urma să 
se facă. Și-a trebuit să aș
tept să se construiască mai 
întîi întreprinderea aceea ma
re la care visam".

Cei cîțiva ani de așteptare 
pînă la sosirea marii indus
trii și la Zalău nu i-a petre
cut altfel decît muncind, în 
diferite meserii, dar mereu 
acolo unde era nevoie de el. 
Nu începuse încă să se con
struiască prima mare între
prindere în Zalău cînd s-a 
calificat tinichigiu la În
treprinderea de industrie lo
cală. Dar a venit curînd

Zalău și timp de cîeva luni 
am ajutat la montarea insta
lațiilor de emailare. îna
inte de-a le porni, mie 
mi-a revenit cinstea de a le 
vopsi pe toate... Și a fost 
greu pe urmă, de ce să nu 
recunosc, cît se poate de greu 
a fost. Pentru că din prima 
zi m-au numit șef de echipă. 
Nu că nu știam ce aveam de 
făcut, dar apăreau momente 
cînd trebuia să iei o decizie 
și n-aveai pe cine să întrebi. 
Toți eram la început. Am 
reușit totuși să asigurăm a- 
tingerea parametrilor proiec
tați cu cîteva luni mai de
vreme. Cînd a venit maistrul 
Ion Ardeleanu, ne-a luat ca 
pe niște copii, ne-a îmbărbă
tat și ne-a făcut să realizăm 
ce nici noi nu credeam că e 
posibil: o depășire de 21 la 
sută..."

li urmărim chipul tînăr, 
fruntea înaltă marcată de cu
tele unei seriozități timpurii 
și-l mai ascultăm spunînd . 
„Tot ceea ce am visat ni s-a 
împlinit întocmai. Nici nu-mi 
vine să cred că eu, un copil 
de țărani săraci, la numai 24 
de ani cîștig 2 600—2 700 
de lei pe lună I Pe zi ce tre
ce fac tot mai mult, simt eu 
că prin meseria asta am in
trat pe un filon bogat. Sînt 
tînăr, da, dar am casa și fami
lia mea în Zalău, încep să fiu 
și eu un om între oameni. Sînt 
fericit, vreau să zic, că cei din 
jur sînt mulțumiți de munca 
mea. Dar nu mă voi opri aici. 
Voi face negreșit și liceul se
ral, iar pe urmă...",

I. MORARU

Orele și zilele de efort 
statornic comprimă 

timpul
(Urmare din pag. 1) 

cum, în fiecare secție, atelier 
sau loc de muncă mai important 
nivelele de productivitate și efi
ciență prevăzute pentru anul 
viitor. în același timp, ne pre
gătim să lucrăm la parametrii 
proiectați cu toate capacitățile 
de producție intrate în funcțiune 
in acest an“.

„PENTRU NOI CINCINALUL 
SE VA ÎNCHEIA LA 15 MAI"

Maistrul Mircea Chiru, de la 
secția electrozi, este ocupat cu 
repunerea în stare de funcționa
re a unui cuptor de uscare in
trat în revizie generală în ziua 
precedentă. împreună cu opera
torii David Stoica și Busuioc 
Oancea, el dă o mină de ajutor 
echipei conduse de maistrul 
Nicolae Dragomir. „Se grăbesc 
pentru că fiecare minut cîștigat 
înseamnă 17 kilograme de elec
trozi fabricați în plus, ne spune 
ing. Virgil Ciocoiu, secretarul 
comitetului U.T.C. După graficul 
reviziei, sînt în avans cu aproa
pe 4 ore". într-adevăr, cuptorul 
a fost pus în funcțiune cu 235 
de minute mai repede, timp în 
care se pot usca 4 tone de elec
trozi.

„Depășirea' acumulată de noi 
în acest an se ridică astfel la 
1 780 de tone de electrozi, ne 
spune maistrul Mircea Chiru. 
Pînă la 1 ianuarie vom ajunge 
la 2 000 de tone depășire. Ieri 
am mai făcut un calcul. Vroiam 
să văd ce am realizat și ce mai 
avem de făcut din cincinal. 
Apăruse un element nou : atin
gerea parametrilor proiectați cu 
peste trei luni mai devreme la 
o capacitate intrată în funcțiune 
în septembrie. Și am 'constatat 
că noi, cei de la electrozi, putem 
încheia cincinalul la 15 mai. 
Față de planul cincinal vom pu
tea realiza, astfel, in plus, peste 
24 000 tone de electrozi de su
dură.

PE ACELEAȘI SUPRAFEȚE - O 
PRODUCȚIE DE TREI' ORI 

MAI MARE

— în hala de trefilare inițial 
„dimensionată" pentru o capaci
tate de 90 000 tone pe an, am 
reușit să obținem, pe aceleași 
spații de producție, peste 210 000 
de _ tone, ne spune ing. Victor 
Guidea, șeful secției fabricație 
sîrmă. Ca urmare, vom încheia 
anul cu o depășire de 3 000 tone 
de sîrmă zincată și cu un plus 
de 1 000 tone de sirmă pentru 
armarea betonului. în anul viitor 
avem sarcini deosebit de mari. 
De aceea, acțiunea de reorgani
zare a secției de ocupare a tu
turor suprafețelor cu utilaje, de 
perfecționare a fluxurilor teh
nologice continuă. Vrem ca în- 
cepînd de anul viitor de pe a- 
celeași suprafețe de producție 
să realizăm peste 275 000 de 
tone. Pregătirea cadrelor pentru 
utilajele ce urmează să se mon
teze s-a făcut din timp, astfel 
incit toate mașinile din secție 
vor putea fi folosite din plin.

Echipa de lăcătuși condusă de 
Ion Tăbăroiu. împreună cu elec
tricienii îndrumați de maistrul 
Nicolae Mușat montează ultime
le utilaje fără de care nu este 
posibilă realizarea integrală a 
producției anului viitor. ..în ia
nuarie vom mai monta încă 10 
mașini de trefilat — ne spune 
Ion Tăbăroiu. Am Incenut. de 
asemenea, montarea unui cuptor 
pentru recoacerea sîrmei. care 
este prevăzut să intre în func
țiune pînă la 30 martie. îl vom 
termina mai devreme".

PE FIRUL RASP'iMDERII 
PERSONALE

Sînt cîteva mii de oam°ni. ma
joritatea tineri, la această între
prindere. Firul de sîrmă trece 
continuu prin filierele mașinilor 
de trefilat. își urmează drumul 
prin cuptoare sau băile de zinc

materialized parcă firul răspun
derii unui întreg șir de oameni. 
La zincare, cînd se rupe unul 
din cele 40 de fire, cite trec deo
dată printr-o instalație de zin
care, o sonerie dă alarma iar pa
noul de control arată cu precizie 
locul defecțiunii și cine răspun
de de remedierea ei urgentă. S-a 
înțimplat să se rupă firul cu nu
mărul 14. Tinărul Ștefan Haram 
era Ia post, a sudat firul rupt, 
l-a reintrodus in instalație doar 
in 4 minute. Colegii lui : Gheor- 

Aldea, Ștefan Morărescu, 
Ștefan Oprea sint și ei. in fie
care clipă la post, pe „firul" 
răspunderii lor.

De la trefilare colacii de sîr- 
ma vm la zincare cu o ritmici
tate devenită obișnuință. Cu cîte
va tone de sîrmă in plus în fie
care schimb. Dovadă că Ion T 
Dragu Gheorghe Cucu. Constan
ți" Măciucă. Augustin Raita, 
Gheorghe Constantinescu și cei
lalți trefilatori de aici iși fac zi 
de zi, pe deplin, datoria.

REPERELE PREZENTE 
ALE VIITORULUI

Toate capacitățile de produc
ție intrate in funcțiune în acest 
an produc la parametrii proiec
tați din această lună. Hala de 
extindere a atelierului de zin
care a fost terminată. Va intra 
in funcțiune în vara anului 
viitor, dar 12 mașini de trefilat 
sint montate deja, ele vor pro- 
duce din primele zile ale lunii ia
nuarie. A început organizarea de 
șantier pentru un laminor de 
sirmă ce va intra în funcțiune 
în cincinalul următor. începutul 
noului an va coincide astfel cu 
pornirea lucrărilor de investiții 
prevăzute pentru cincinalul 
1976—1980. Ca urmare a investi
țiilor ce se vor materializa aici, 
pină în 1977, capacitatea între
prinderii de sîrmă și produse 
din sirmă Buzău se va tripla.

*8
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H
otărîrile Congresului al XI-lea al partidului reprezintă sarcina noastră 
istorică, datoriile noastre față de prezent și viitor, pentru făurirea marilor 
obiective ale progresului și civilizației socialiste. Studierea, însușirea și 
aplicarea lor exemplară, la fiecare loc de muncă, la nivelul fiecărei pro
fesii, de către fiecare tînăr, pentru a face din generația noastră o generație a mun

cii și vieții comuniste, în spiritul înaltelor comandamente ce emană de la însăși poli
tica partidului și de la chemarea ce ne-a fost adresată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie, neîndoielnic, una din cerințele 
majore de permanentă actualitate, imperativul moral-politic al pregătirii și acțiunii 
noastre sociale. în acest proces se ivesc întrebări, se așteaptă răspunsuri, schim
buri de opinii. E ceea ce își propune și rubrica de față, a cărei utilitate o vedem și 
prin prisma învățămîntului politic U.T.C., pentru informarea și pregătirea propa
gandiștilor, a cursanților, ca și a cititorilor înșiși.

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI
CONSTANȚA - Argumente
ale unui destin colectiv

DEMOCRAȚIA SOCIALISTA-
FAPT DE VIAȚA

CONSTANTIN STANCIU, muncitor — București : în Programul partidului se afirmi 
Că „Democrația socialistă se va dezvolta pe măsura ridicării gradului de pregătire fi compe
tență a oamenilor muncii, lărgirii orizontului de cunoaștere și nivelului lor ideologic și politic". 
Cum se explică condiționarea procesului de lărgire a cadrului democratic în viața noastră 
socială, de creșterea nivelului de pregătire a oamenilor ?

Răspunde prof. univ.
Rostul acestei corelații intre perfecționarea 

procesului democratic și nivelul de pregătire al 
oamenilor este justificat de analiza întreprinsă 
de partidul nostru asupra experienței acumulate 
pină acum în opera de construcție a socialismu
lui precum și a sarcinilor care definesc etapa 
actuală și perspectiva făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Or, această analiză, a 
cărei amploare o regăsim în mod strălucit înfă
țișată in documentele Congresului al XI-lea, 
conduce la o unică și inevitabilă concluzie : aceea 
că numai cu bunăvoință, numai cu intenții lău
dabile, dar fără o temeinică cunoaștere a reali
tăților în care trăim, a căilor și modalităților 
optime de realizare a aspirațiilor noastre de mai 
bine, fără o constantă perfecționare a persona
lității umane ca subiect și obiect al construcției 
socialiste nu este posibilă soluționarea complica
telor probleme cu care sîntem confruntați, nu 
este posibil progresul social in genere și, in con
secință, nici dezvoltarea vieții democratice ca un 
indicator particular al acestuia.

Dealtfel, principiul care leagă nivelul demo
crației socialiste de nivelul competenței oame
nilor nu este pentru intîia oară afirmat acum. 
El decurge din însăși esența sistemului demo
crației socialiste de a fi o trăsătură distinctivă 
a activității în toate domeniile, in economie, în 
cultură, educație, în politică și ideologie. Func
ționalitatea acestui sistem rezidă în obiectivul 
perfecționării tuturor activităților. Aceasta pe 
terenul stimulării unei participări cit mai largi 
a întregului popor, a tuturor cetățenilor, tineri 
sau virstnici, nu numai la executarea actelor de 
conducere, dar și la elaborarea lor. într-un ase
menea context, sistemul democrației socialiste 
este, tinde din ce în ce mai mult să fie, un fapt 
de viață, iar participarea pe care o presupune nu 
doar o cerință principială ci o modalitate con
cretă de înfăptuire a unor obiective unanim 
elaborate și acceptate în care se concentrează 
talentul și energia întregului popor. Aceasta și 
conferă vitalitatea ideilor noastre despre de
mocrație.

Privind lucrurile dintr-un asemenea unghi de 
vedere mi se pare că nu este nevoie de o de
monstrație sofisticată pentru a te convinge 
că ignoranța nu poate servi pozitiv și eficient 
cauza înfăptuirii acestor obiective. Ba, dimpotri
vă. Aceasta este valabilă pentru toate etajele so
cietății, indiferent de locul de muncă, este o ex
periență pe care o putem întîlni în otice dome
niu de activitate. Iar faptul că partidul nu con
cepe sistemul democratic socialist doar ca un 
simplu act administrativ, subiectiv, de instituțio- 
nalizare a unor norme în relațiile dintre oameni 
vine tocmai in întimpinarea satisfacerii acestui 
imperativ. Căci, într-un asemenea caz de
mocrația nici nu poate fi reală. Ea de
vine fapt de viață numai atunci_ cind 
adîncirea și perfecționarea cadrului institu-

NOI APARIȚII^ 

ÎN COLECȚIA (

Corelația dintre 
drept și morala 

în societatea 
noastră 

socialistă 
„Corelația dintre normele ju

ridice și normele morale în so
cietatea noastră reflectă obiectiv 
pătrunderea tot mai profundă a 
normelor moralei socialiste în 
viața de fiecare zi, în deprinde
rile și modul de comportare al 
oamenilor. Pe această bază are 
loe nu numai un proces de 
restrîngere treptată a sferei de 
acțiune a normelor juridice în 
reglementarea conduitei umane, 
dar și <? continuă perfecționare 
a acestora, atit sub aspectul con
ținutului. cit și al formei, exigen
țele juridice reflectînd într-o 
măsură crescindă comandamen
tele moralei socialiste".

Aceasta este concluzia gene
rală a lucrării semnate de 
George Antoniu. Demonstrația 
pe care o realizează se bizuie pe 
investigarea unei variate palete 
de procese și tendințe din socie
tatea noastră a căror interpre
tare este subsumată reliefării 
luptei pentru făurirea socialistă 
a patriei, a unității intereselor 
fundamentale ale cetățenilor, 

Ideea de fond a problemei, 
precizează autorul, constă în 
restringerea acțiunii dreptului în 
favoarea acțiunii mereu mai 
ample a moralei. Promovarea 
conștientă a unui asemenea pro
ces atestă faptul că în socialism, 
prin politica partidului și statu
lui socialist, constringerea ju

DUMITRU MAZILU
țional se efectuează in raport de o bază obiectivă, 
existentă, iar această bază este prefigurată de 
nivelul de competență al maselor. Nu-i suficient 
deci să existe norme instituționalizate, trebuie 
ca oamenii să aibă conștiința utilizării lor in 
sensul îndeplinirii obiectivelor întregii societăți. 
Or, in această direcție, se știe, avem incă des
tule neajunsuri în funcționarea comitetelor și a- 
dunărilor oamenilor muncii, a altor organisme 
menite să întărească caracterul democratic al 
vieții nqastre sociale. Iată de ce se pune cu atîta 
acuitate problema ridicării gradului de pregătire 
a oamenilor.

La toate aceste argumente se mai poate adău
ga incă unul. Este specific orinduirii noastre de 
a fi făcut din perfecționarea personalității uma
ne un deziderat democratic fundamental, una 
din componentele care condiționează participarea 
activă și eficientă la elaborarea și transpunerea 
in viață a principiilor care definesc procesul 
construcției socialiste. Semnificația adînc uma
nistă a concepției partidului nostru despre de
mocrație este îmbinată cu preocuparea pentru 
creșterea eficienței activităților sociale, ceea ce 
confirmă esența practică, caracterul activ al prin
cipiilor noastre democratice.

Avind în vedere tot ceea ce am spus mai 
Înainte, cred că apare limpede de ce nu se poate 
să nu se țină seama de nivelul de pregătire al 
oamenilor atunci cind vorbim de perfecționarea 
sistemului democrației socialiste. Dacă s-ar scăpa 
din vedere acest imperativ atunci democrația se 
transformă într-o lozincă generală, lipsită de 
conținutul pe care i-1 poate asigura numai con
tribuția conștientă și responsabilă, competentă, 
a maselor de oameni ai muncii. Cu alte cuvinte 
ea ar căpăta un caracter formal, ineficient, fiind 
imposibilă realizarea funcțiilor pe care le are in 
dezvoltarea sistemului politic, în perfecționarea 
generală a conducerii vieții sociale. Și în această 
privință experiența ne arată că incompetența se 
transformă ușor într-o frină a progresului, ge- 
nerind neajunsuri cu consecințe negative dintre 
cele mai serioase. Acesta este prețul pe care 
realitatea țl-1 impune să-1 plătești dacă nu ții 
seama de cerințele ei obiective. Desigur, în orin- 
duirea socialistă democrația nu este și nu poate 
să fie o modalitate de conducere care să vizeze 
un anumit sau anumite grupuri restrinse, ci re
prezintă coordonata fundamentală a evoluției 
vieții politice și sociale, ceea ce înseamnă par
ticiparea efectivă, competentă a unei întregi na
țiuni la înfăptuirea unui unic și unanim destin : 
construcția socialistă. în măsura în care voim 
împlinirea acestei aspirații, atunci trebuie să în
vățăm să ne pregătim continuu, beneficiind de 
posibilitățile oferite de cadrul democrației so
cialiste. contribuind prin aceasta la dezvoltarea 
sa in continuare.

Rubrică realizată de 
TRAIAN GÎNJU

„DEZBATERI IDEOLOGICE^
ridică nu este văzută ca un scop 
în sine și bici ca modalitatea 
principală pentru formarea con
științei oamenilor. Formarea 
omului nou — punctul central 
de referință și analiză al lucră
rii — presupune mai ales un 
efort educativ, moral, dar care 
nu exclude, atunci cind este ca
zul, intervenția juridică.

în esență, conchide autorul, 
afirmarea tot mai plenară a a- 
cestui proces de șolidificare a 
bazelor morale ale vieții in so
cietatea noastră socialistă con
firmă ritmul și esența transfor
mărilor petrecute în structura 
societății, în profilul spiritual al 
oamenilor.

Marxismul în 
gîndirea 

contemporană
Ce este marxismul, ce se în

țelege prin marxism ? La prima 
vedere pare cel puțin surprin

zător ca, la mai bine de o sută 
de ani de la apariția concepției 
revoluționare despre lume și 
viață a clasei muncitoare, să 
formulezi o asemenea întrebare. 
Și totuși, Gh. Al. Cazan iși în
temeiază lucrarea apărută în 
colecția „Dezbateri ideologice" a 
Editurii politice în jurul răspun
sului la această interogație, toc
mai pentru că, susține dinsul, in 
lipsa ei devine greu de înțeles 
în conținutul și semnificațiile lor 
specifice locul și rolul ce revine 
ideologiei marxiste in sistemul 
gîndirii contemporane.

Este de la sine înțeles că 
punctul de. vedere pe care în
cearcă să-l precizeze profesorul 
Gh. Al. Cazan vizează cu precă
dere poziția gîndirii burgheze 
actuale în raport de marxism pe 
de o parte, iar pe de alta, con
textul real concret istoric în 
care se definește această situare 
ca urmare a impactului existent 
îritre concepția marxistă și în
țelegerea corectă a problemelor 
contemporaneității.

Revenind la explicitarea argu
mentelor care justifică între
barea menționată, trebuie remar
cat că, deși a renunțat de a mai 
ignora marxismul, ideologia bur
gheză îi recunoaște influența 
crescindă asupra conștiinței oa
menilor, dar în același timp îi 
refuză recunoașterea adevărului 
istoric pe care il formulează. 
Este edificator că indiferent de 
nuanțele dinăuntrul ideologiei 
burgheze, numitorul lor comun 
este dat de efortul de a goli 
marxismul de conținutul său 
real revoluționar. Din reliefarea 
acestui proces rezultă rostul în
trebării pe care și-o pune auto
rul lucrării, acela de a demasca 
poziția ideologiei burgheze și de 
a reafirma viabilitatea ideilor 
marxiste în contextul soluționă
rii problemelor de natură prac
tică, sociale și politice, cu care 
este confruntată lumea contem
porană.

G. TRAIAN

DATE BIOGRAFICE 
APARȚININD C1TORVA 
CAZURI DE EXCEPȚIE

în cursul ultimei mele călă
torii la Constanța am cunoscut 
trei tineri ale căror date bio
grafice prezintă cîteva elemen
te asemănătoare. Nici unul nu 
depășește ca vechime urbană a 
doua generație. Pentru fiecare, 
fixarea în mediul urban a fost 
concomitentă cu procesul de ca
lificare într-o meserie. Toți 
și-au ales ocupația fiind bine 
informați asupra posibilităților 
oferite de un nomenclator larg 
de meserii cu profil industrial. 
Cei trei tineri la care mă refer 

Isint : Matei Roșioru — 26 de am, 
șef de echipaj maritim portuar 
pe remorcherul „Viteazul", Veli- 
ca Pavel, 27 de ani, laborantă 
la întreprinderea pentru indus
trializarea laptelui, și Victoria 
Bărbucu, 21 de ani, primitor- 
distribuitor la întreprinderea 
integrată de lină. Ce ne spun 
datele lor biografice ? Sigur, o 
medie statistică nu se poate face 
prin simplă corelare a citorva 
existențe la mișcarea populației 
unui județ cu peste jumătate 
milion de oameni. Să credem, 
atunci, că avem de-a face cu 
niște cazuri de excepție ?

„VIEȚILE OAMENILOR SÎNT 
CONSECINȚE ALE 

DEZVOLTĂRII 
ECONOMICO-SOCIALE"

„Viețile oamenilor, îmi spunea 
Ioan Popescu, secretar al Comi
tetului municipal Constanța al 
P.C.R., sînt consecințe ale dez
voltării economico-soeiale. în
lănțuirea care ne-o dovedește ? 
Investițiile, industrializarea, ur
banizarea, populația. Nivelul 
investițiilor înregistrează in ju
deț creșteri spectaculoase, mu
nicipiul Constanta primind, de 
fiecare dată, peste 50 la sută din 
totalul acestora. Greutatea spe
cifică a investițiilor dirijate că
tre sectoarele de industrie și 
construcții din municipiul Con
stanța sporește continuu, tin- 
zînd să se apropie, în ultimii 
trei ani, de cota absolută atinsă 
de-a lungul întregului cincinal 
1966—1970. Așa se și explică 
faptul că principalele obiective 
și capacități industriale, noi sau 
dezvoltări, puse in funcțiune in 
ultimii 23 de ani își au ampla
samentul in zona municipiului, 
în oraș sau în localitățile subor
donate orașului. Mă refer la 
Șantierul naval. Centrala elec
trică de termoficare, liniile pre
fabricate din beton armat de la 
I.P.M.C., întreprinderile de pre
lucrare a lemnului, celulozei și 
hîrtiei, de prefabricate din beton 
celular autoclavizat, ’morărit și 
panificație, Integrata de lină, in
dustria cărnii, de industrializare 
a laptelui, la fabricile de bere, 
gheață, băuturi răcoritoare, bio
xid de carbon, ulei, toate din 
Constanța, la Centrala termo
electrică și fabricile de conserve 
și paste de legume, sucuri de 
fructe și pepsi-cola din Ovi- 
diu. la Combinatul de îngrășă
minte chimice Năvodari". Cum 
principiile dezvoltării au fost, 
în toată această perioadă, simi
lare și pentru alte orașe ale ju
dețului. ele au devenit puncte 
de reazim în desfășurarea urba
nizării, a atragerii oamenilor o- 
cupați în agricultură către in
dustrie.
RADIOGRAFIA CIFREI 535 780

Din 1890 și pină astăzi, popu
lația județului Constanta (535 780 
locuitori în 1973) a crescut de 
aproximativ 18 ori. la început 
pe baza excedentului migrator, 
mai tirziu pe baza excedentului 
natural. Trăsăturile calitative 
ale ultimelor trei decenii sînt 
pe de o parte concentrarea 
populației în orașe, principala 
aglomerare fiind cuprinsă între
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URMĂRIT, URMĂRITĂ: Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 13,15;
20.30).

TALENTE ȘI ADMIRATORI; 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13.30;
15,45; 18; 20,15).

UN ZÎMBET PENTRU MAI TIR
ZIU: Capitol (orele 10; 12; 14: 16; 
18,15; 20,15); Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30: 18; 18,15; 20,30).

FERMA SUSPICIUNILOR: Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15); Scala 
(orele 9.30; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21).

COMISARUL CARDONE ÎN AC
ȚIUNE: Patria (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18ț 20,15); Festival (orele 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

BUNICUL SIBERIAN: Lumina 
(orele 9: 11,15; 13.30; 18; 18.15;
20.30) .

UN GENTLEMEN ÎN VESTUL 
SĂLBATEC: Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21): București 
(orele 9; 11,30; 15: 17,30; 20); Fa
vorit (orele 9,30; 12; 15.30: 18:
20.30) : Casa Filmului (orele 10; 
12.30; 16).

CAVALERII TEUTONI: Aurora 
(orele 9: 12.30: 16; 19.15); Flamura 
(orele 9; 12,30; 16: 19).
O SCRISOARE CĂTRE SCOT- 

Capul Midia și Mangalia, cu o 
pondere de peste 80 la sută din 
totalul populației urbane a ju
dețului (numai orașul Constan
ța fixează aproximativ 50 la 
sută din aceasta, populația sa 
triplîndu-se în intervalul 1948— 
1973 cind se și intensifică func
țiile economice, balneoclimateri
ce, turistice, administrativ-poli- 
tlce și culturale ale așezării). 
Dealtfel, populația urbană la 
nivelul întregului județ și-a mo
dificat, puțin cite puțin, propor
țiile, astfel incit ea a ajuns să 
treacă de la 39,3 la sută față de 
total in 1956, la 58,2 la sută anul 
trecut. Din 1965 pină in 1973, 
componența populației active 
din sectorul primar (agricultură, 
silvicultură) s-a diminuat de la

50,4 la sută la 33,3 la sută con
comitent cu sporirea zestrei me
canice : în jur de 6 500 tractoa
re, circa 4 000 combine pentru 
păioase. plante de siloz și po
rumb etc. în sectoarele secun
dar (industrie, construcții, trans
porturi) și terțiar (comerț, ad
ministrație, servicii) manifestîn- 
du-se creșteri de la 29.3 la 41.9 
și respectiv de la 20,3 la 24,8 la 
sută. Creșterea numărului me
diu scriptic al personalului pe 
ramuri ale economiei naționale 
aparținînd sectoarelor mențio
nate este șl mai elocventă — în 
timp ce din 1965 încoace, com
parativ cu 1960, forță de muncă 
din agricultură și silvicultură se 
menține aproximativ la același 
nivel, industria, construcțiile și 
transporturile și-au inșeptit

LAND YARD: Feroviar (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18,15; 20.30); Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

DUHUL AURULUI: Arta (orele 
16; 18; 20).

TIMPURI NOI: Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

„STEJAR" _ EXTREMA UR
GENȚĂ: Unirea (orele 16; 18; 20).

GOANA DUPĂ AUR: Doina (o- 
rele 11; 13,15; 15,30; 19,30 - pro
gram pentru copii orele 9,45; 17,30).

O ZI DE NOIEMBRIE: Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI: Bu- 
zeștl (orele 9: 11,30; 14.15; 17,30;
20,15); Volga (orele 9; 11,45; 14,15; 
17; 19,45).

AGENTUL STRANIU: Drumul
Sării (orele 15,15; 17.45; 20,15);
Cringași (orele 16; 18.15).

ADIO, DOMNULE CHIPS: Tim
puri Noi (orele 9,30; 12.30; 16; 19).

LACUL CIUDĂȚENIILOR: Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

LOCOTENENT COLUMBO: Glo
ria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) ; Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

HAIDUCII: Flacăra (orele 15,30; 
18; 20). 

personalul, greutatea specifică 
a muncitorilor în total înregis- 
trind creșteri încă mai mari (de 
peste 7,5 ori). Orașul Constanța 
se află, ca'de obicei, in primul 
rînd al plutonului cu cei 100 000 
de muncitori ai săi la sfirșitul 
anului 1973.

ARCUL VIITOR AL 
TRAIECTORIEI

Acum 50 de ani Institutul 
grafic „Albania" din Constanța 
consemna într-un ghid ilustrat 
existența în oraș a unei forțe 
motrice „de circa 2 800 cai pu
tere și vreo 6 200 lucrători". Un 
bilanț pe aproximativ aceleași 
date publicat în 1928 concluzio
na : „Industria dobrogeană con

tribuie cu un aport apreciabil la 
mai toate ramurile de industrii 
ale României". Zece ani mai 
tirziu principalele produse in
dustriale pe care statistica na
țională considera că merită să 
ie ia în seamă la nivelul jude
țului Constanța erau : ciment, 
cărămizi, țesături groase din in 
și cînepă. Nomenclatorul acesta 
nu se modifică începind cu 1950 
încoace doar în sensul volume
lor ci și al diversității (oțel, a- 
cid sulfuric, îngrășăminte chi
mice, fosfatice, celuloză, hîrtie, 
prefabricate din beton, încălță
minte etc.), toate laolaltă în- 
semnînd. de fapt, locuri. de 
muncă. In cincinalul viitor, în 
județul Constanța, urmează să 
fie amplasate aproximativ 500 
de obiective noi (300 in muni

ULTIMELE LOR CUVINTE: Ra
hova (orele 16; 18; 20,30).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY: Bueegi (orele 15,45; 18; 20,15)

TUNURILE DIN NAVARONE; 
Moșilor (orele 15,30; 19).

O MADONĂ ÎN PLUS: Progre
sul (orele 16; 18; 20).

URMAREȘTE-MAI: Pacea (ore
le 15,30; 18; 20,15).

APARTAMENTUL: Popular (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL; Cosmos (orele 15,30; 18:
20,15).

VANDANAi Vltan (orela 10; 
15.30; 19).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA 
ACHITA : Miorița (orele 9; 11.15; 
13.30: 15.45; 18: 20.15), Gluleștt
(orele 15,30; 18; 20,15).

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te
lex. 17,35 Din țările socialiste. 17.45 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,05 Universitatea TV. 
18,35 Lecții TV pentru lucrătorii

cipiul Constanța), ceea ce va 
face ca tendințele de urbanizare 
să se definească și mai clar — 
peste 60 la sută din populație va 
locui în orașe în condițiile creș
terii absolute a efectivelor uma
ne cu aproximativ 55 000 persoa
ne pină în 1980 (89 la sută per
soane ocupate), an în care pro
cesul calificării va cuprinde a- 
proape 80 la sută din totalul ne
cesarului suplimentar de forță 
de muncă din perioada respecti
vă. „Implicațiile de ordin social 
ale acestor perfecționări econo
mice, îmi spune loan Guju, di
rectorul Direcției județene de 
statistică, soluțiile la care me
diile calculate ne determină să 
gindim — noi spații de cazare 
in apartamente sau. in cămine 
muncitorești, extinderea rețele
lor de dotări comerciale, de ali
mentație publică, învățămînt, a- 
sistență medicală, culturală, e- 
chipamente tehnico-edilitare in 
vederea asigurării unui grad 
corespunzător de confort urban 
— au ca unic obiectiv omul și 
nevoile sale, ale fiecăruia din 
cei 590 000 de oameni ciți vor 
trăi și vor munci in județul 
Constanța al anului 1980“.

★
în principiu, sigur, cîteva e- 

xistențe nu pot fi scoase afară 
din paranteze și luate drept fac
tor comun pentru altele aproape 
600 000. Dar dacă existențele a- 
celea fac parte dlntr-o comple
xă ecuație socială, atunci ele nu 
vor mai exprima simple semni
ficații particulare, ci vor deveni 
argumente ale unui destin co
lectiv. Și acesta este' cazul da
telor biografice aparținind tine
rilor Matei Roșioru, Velica Pa
vel și Victoria Bărbucu din o- 
rașul Constanța.

MIRCEA TACCIU

din agricultură. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri: Felix motanul. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Seară pen
tru tineret. Contribuția noastră la 
zestrea viitorului. Eseu pe tema 
demnității de generație definită 
prin actul patriotic dedicat viito
rului ; Catalogul sesiunii se des- 
tăinuie. Reportaj-anchetă În două 
centre universitare, București șl 
lași In care, pornind de la re
zultatele acestei sesiuni, este ana
lizată atitudinea față de învăță
tură a studenților pe fondul exi
gențelor ce decurg din documen
tele Congresului al XI-lea al 
P.C.R.; Moment din spectacolul 
„Vine sesiunea" al brigăzii artis
tice a studenților de la I.M.F. 
Galați; Tinerii în dialog reușit cu 
„Buna servire": Reportaj de la 
faza finală a concursului profesio
nal organizat de C.C. al IT.T.C. 
pentru lucrătorii din comerț: Un 
clntec pentru fiecare — rubrică de 
muzică ușoară la cererea tinerilor 
telespectatori. 21,25 Ultimele se
crete ale lumii animalelor (II). 
22.10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunil Române.

TABERE
DE ODIHNĂ 
Șl INSTRUIRE 

PENTRU 
UTECIȘTI 

ELEVI
Duminică se dă semnalul 

pentru un nou început de ta
bără. în șapte județe : Ba
cău, Galați, Hunedoara, Me
hedinți. Bistrița-Năsăud, Pra
hova, Brașov. Puncte de în- 
tîlnire pentru uteciștii din 
întreaga țară. Trei mii la -nu
măr. Pentru o săptămână 
densă în care vacanța va fi 
combinată cu un anumit fel 
de învățătură. Taberele, or
ganizate de C.C. al U.T.C., 
sint concepute pentru res
ponsabilii cu munca politică 
șt cei cu activitatea profe
sională din cadrul comitete
lor U.T.C. ale liceelor, școli
lor profesionale și șoolilor 
postliceale. Reunirea acestor 
două funcții din cadrul acti
velor U.T.C. din școli nu 
este întîmplătoare. Se urmă
rește mal buna pregătire a 
elevilor activiști de organi
zație cu sarcini cheie in ac
tivitatea U.T.C. în școală.

Un trimestru de școală 
străbătut sub semnul genera
tor de răspunderi sporite — 
Congresul al XI-lea al parti
dului — ajunge la bilanț. In
cit, responsabilii cu activita
tea profesională vor putea să 
dezbată, cu rezultatele în 
fată, modul cum a acționai 
organizația U.T.C. în proble
me de învățătură și de ac
tivitate productivă. Plenara 
comună a C.C. al U.T.C. și a 
Consiliului U.A.S.C.R., hotă- 
rîrea-chemare pe care a a- 
dresat-o tinerilor, a perfectat 
criterii precise de activitate 
pentru organizațiile U.T.C. 
din școli, in acest an de în
vățămînt. Tabăra, deci, se va 
constitui într-o bună tribună 
de dialog asupra modului în 
care s-a lucrat pentru ca în 
școli hotărîrile plenarei să 
prindă viață. Contribuția or
ganizației U.T.C. in proble
mele învățăturii, pentru ca 
elevii să considere îndatori
rile de școală drept sarcini 
fundamentale ; participarea 
organizației la educarea ele
vilor prin muncă, pentru 
muncă ; experiențele deose
bite in organizarea cercurilor 
școlare, a societăților elevi
lor — toate acestea vor face 
obiectul schimburilor de ex
periență. al analizelor, al 
instructajelor practice. în pa
ralel, responsabilii cu activi
tatea politică din comitetele 
U.T.C. vor organiza schim
buri de experiență pe tema 
organizării învățămîntului 
ideologic cu uteciștii, fiind ei 
înșiși conducători de cercuri, 
vor fi pregătiți in tabără pen
tru a realiza următoarele 
teme din cadrul invățămin- 
tului politic, vor dezbate 
probleme ale stilului de mun
că, cum trebuie și poate in
fluența munca politică, pre
gătirea profesională. spori
rea răspunderii elevilor față 
de învățătură.

în tabere, vor fi invitați 
delegați care au participat la 
Congresul al XI-lea al parti
dului ; convorbirile cu acești 
invitați se vor constitui in 
interesante mijloace dfr apro
fundare a documentelor Con
gresului, accentul punin- 
du-se, desigur, pe aspecte 
care țin de dezvoltarea in 
perspectivă a invățămîntului 
în România.

Localitățile alese ca sedii 
de tabără sînt foarte frumoa
se. și pentru că cei care se 
intilnesc aici sînt elevi, deci 
tineri, și se află în vacanță, 
instruirea, atit de necesară 
pentru următoarele două tri
mestre de școală, va fi cu
plată cu concursuri sportive, 
seri culturale și cu cel puțin 
o excursie în localitățile ju
dețului.

LUCREȚIA LUSTIG

Nof construcții înfrumusețea
ză, an de an, străvechea poar

tă maritimă a tării

în program: Mozart — simfonia 
nr. 41 și aril de concert; Cealkov- 
ski — Simfonia a Vl-a. în pauza: 
Telex; Viața economică a Capita
lei. „Vom reveni peste șase luni!" 
22,15 „Chip comunist incandescent 
și pur*' — emisiune de versuri. 
22,30 închiderea programului.

Opera Română: SINGE VIENEZ
— ora 19,30: Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
CHITIMIA — ora 19.30; (Sala Stu
dio): LOZUL CEL MIC — ora 19.30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Stu
dio): ȘOC LA MEZANIN — ora 
19; Teatrul de Comedie: NICNIC
— ora 10.30: Teatrul Mic; MATCA
— ora 19,30; Teatrul Giuleștl: CO
PACII MOR IN PICIOARE — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu": 
ȘCOALA BÎRFELILOR — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
VINO SA NE VEZI DISEARA - 
ora 19.30: (Sala Victoria): UN
BĂIAT DE ZAHĂR... ARS! —ora 
19.30; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria): ELEFĂNȚELUL CU
RIOS — Ora 10; POVESTEA 
TIMPULUI PIERDUT - ora 12; 
(Sala Academia): RĂI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; Ansamblul „Rap
sodia Română": LA HANUL CU 
CÎNTECF, _ ora 19,30; Circul 
„București": UN ȘERIF LA CIRC
— ora 19,30.
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Mesaje de felicitare adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Completarea și modificarea unor 
prevederi din Statutul P.C.R.

Înaintea
ANULUI NOU: SPORT

Excelenței Sale x
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Partidului Comunist Român
Realegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Co

munist Român imi oferă marea plăcere de a vă transmite felicitări 
din toată inima pentru înalta încredere ce o are partidul in dum
neavoastră.

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

Transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire dumneavoas
tră și poporului prieten al României, progres și prosperitate con
tinue.

Cu cea mai înaltă și frățească considerație,

MOHAMMED ANWAR EL-SADAT

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Malta, Sir 
ANTHONY MAMO, următoarea telegramă :

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

Dorind poporului maltez noi succese pe calea dezvoltării inde
pendente, imi exprim convingerea că relațiile dintre țările noas
tre vor continua să se dezvolte in interesul lor, al păcii și coo
perării internaționale.

1. — La capitolul II membri de 
partid se introduce un articol 
nou, respectiv articolul 5 urmînd 
ca celelalte articole să fie nume
rotate în mod corespunzător.

Articolul 5 are următoarea 
formulare :

•- La primirea în rîndurile 
Partidului Comunist Român 
fiecare membru de partid va 
semna un angajament solemn. 
Angajamentul va fi următorul :

„Intrind in rindurile Partidu
lui Comunist Român, mă anga
jez solemn in fața tovarășilor 
mei de luptă, a partidului și a 
întregului popor să servesc cu 
credință cauza partidului, să 
militez cu întreaga mea capaci
tate și putere de muncă pentru 
înfăptuirea politicii sale de 
transformare revoluționară a 
societății, de edificare a socia
lismului și comunismului pe 
pămintul României. Mă oblig să 
îndeplinesc fără șovăire însăr
cinările date de partid, să res
pect, in toate împrejurările, 
Programul și Statutul P.C.R., 
linia politică generală a Parti
dului Comunist Român. Mă an
gajez să nu întreprind nimic 
care să dăuneze partidului, pa
triei, poporului, să fac totul pen
tru întărirea unității partidu
lui, pentru creșterea rolului său 
conducător in societate.

Conștient de răspunderile 
ce-mi revin ca membru al parti
dului comunist, îmi voi consa
cra întreaga viață slujirii devo
tate a intereselor poporului, voi 
pune întotdeauna mai presus 
de orice cauza înfloririi patriei, 
a bunăstării și fericirii națiunii 
noastre socialiste, a apărării in
dependenței și suveranității Re
publicii Socialiste România, voi 
acționa neobosit pentru înfăp
tuirea idealurilor nobile ale so
cialismului, pentru solidaritatea 
oamenilor muncii de pretutin
deni, prietenia, colaborarea și 
pacea intre popoare".

Nerespectarea obligațiilor în
scrise în angajamentul solemn 
atrage după sine aplicarea sanc
țiunilor prevăzute în Statutul 
partidului.

După ce adunarea generală a 
organizației de bază a hotărit 
primirea în partid, tovarășul 
respectiv citește acest angaja
ment și apoi îl semnează in fața 
participanților la adunare.

2. — La art. 13 paragraful a, 
se introduce o completare, 
avînd următoarea redactare :

„Cu prilejul alegerii organe
lor de partid, de la biroul orga
nizației de bază pină la Comi
tetul Central inclusiv, se va a- 
vea în vedere înnoirea unei 
părți din numărul membrilor

GERMAN ZEA HERNANDEZ, președintele Directoratului Na
țional al Partidului Liberal Columbian, și VICTOR MOSQUERA 
CHAUX, membru al Directoratului Național al Partidului Liberal 
Columbian, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

în numele Partidului Liberal Columbian vă exprimăm imen
sele noastre mulțumiri pentru amabila invitație de a lua parte ( 
la Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.

Ne-a onorat și a fost foarte utilă participarea noastră la 
acest congres, pentru ale cărui importante rezultate vă transmi
tem felicitările noastre cele mai călduroase.

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

Primiți respectuosul nostru salut.

Emirul statului Bahrein, ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH, 
a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

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

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, 
ALDO MORO, a trimis primului ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, MANEA MANESCU, următoarea tele
gramă :

Vă mulțumesc pentru cordialul mesaj de felicitare pe care ați 
binevoit să mi-1 adresați cu ocazia numirii mele in funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri. La rindul meu, doresc să 
vă reînnoiesc cele mai sincere urări pentru întărirea in con
tinuare a legăturilor de prietenie ce unesc cele două țări ale 
noastre, in interesul lor reciproc, intr-un climat de pace și pro
gres al tuturor popoarelor.

Primul ministru al Finlandei, KALEVI SORSA, a trimis pri
mului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, următoarea telegramă :

Foarte sensibil la amabilele felicitări pe care Excelența Voas
tră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia zilei noastre naționale, 
rog pe Excelența Voastră să primească viile mele mulțumiri și 
Sincere urări pentru viitorul fericit al poporului român.

Lucrările Comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale

PLECĂRI
Miercuri seara a plecat la 

Budapesta o delegație a Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care va participa 
la întilnirea pregătitoare a Con
ferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa.

Din delegație mai fac parte 
Ghizela Vass, Ștefan Voicu, 
membri ai C.C. al P.C.R., Vasile 
Șandru, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Dumitru Turcuș și Constan
tin Vasiliu, adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent dr. Biczo 
Gyorgv, ambasadorul R. P. Un
gare la București.

★

Ansamblul artistic „Mansude" 
din Phenian, care, în cadrul pla
nului de colaborare culturală 
dintre România și R.P.D. Co
reeană a Întreprins un turneu 
în țara noastră, a părăsit, 
miercuri, Capitala, îndreptin- 
du-se spre Tirana.

ADUNARE
festivă

Miercuri seara, la Casa Cen
trală a Armatei a avut loc o 
adunare festivă, consacrată ce
lei de-a 33-a aniversări a Zilei 
armatei populare iugoslave. Au 
luat parte generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București. Au fost 
prezenți Petar Dodik, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
general-colonel Sterian Țîrcă, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale. Despre semnificația 
evenimentului a vorbit colonel 
Radomir Vucurevic, atașatul 
militar, aero și naval al Iugosla
viei la București.

VIZITĂ

La invitația ministrului aface; 
rilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Gaboneze, 
Paul Okoumba d’Owatsegufe, va 
efectua o vizită oficială în 
România, la o dată ce se va sta
bili pe cale diplomatică.

acestor organe, promovarea de 
noi cadre care s-au evidențiat 
în lupta pentru înfăptuirea în 
practică a liniei politice gene
rale a partidului, a Programu
lui Partidului. Comunist Român.

în cadrul organelor de partid 
se va asigura un raport cores
punzător din punct de vedere al 
vîrstei membrilor acestora, ac- 
ționîndu-se Consecvent pentru 
promovarea, alături de cadrele 
cu o bogată experiență, a unor 
cadre tinere corespunzătoare din 
toate punctele de vedere.

Vor fi aleși in organele de 
partid comuniști care au o te
meinică pregătire politică și 
profesională și a căror sănătate 
și capacitate de muncă le per
mit să îndeplinească în cele mai 
bune condițiuni răspunderile ce 
le sint Încredințate".

3. — Articolul 23 va avea ur- fi 
mătoarea redactare :

„Comitetul Central alege Co
mitetul Politic Executiv și Se
cretariatul. Comitetul Politic 
Executiv asigură conducerea 
activității partidului între ple
nare. Secretariatul Comitetului 
Central organizează și contro
lează îndeplinirea hotărîrilor 
partidului și asigură realizarea 
politicii de cadre a partidului, 
selecționarea, pregătirea și re
partizarea acestora.

Comitetul Politic Executiv și 
Secretariatul raportează Comi
tetului Central despre activita- n 
tea depusă.

Comitetul Politic Executiv 9 
constituie dintre membrii săi 9 
Biroul Permanent condus de se- I 
cretarul general al Partidului | 
Comunist Român.

Biroul Permanent asigură co- | 
ordonarea operativă a activită- I 
ții de partid și de stat și adoptă 9 
hotăriri in limita competențeloi- g 
stabilite de Comitetul Politic H 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Biroul Permanent raportează E 
asupra activității sale Comitetu- 9 
lui Politic Executiv al C.C. al H 
P.C.R.".
IWW I im......Ill II I.. ..mfi

Ancheta sportivă a „Scinteii tineretului*4
Cititorii sint invitați să desemneze:

1. CEI MAI BUNI 10
SPORTIVI Al ANULUI

2. CEL MAI VALOROS 
„11" TRICOLOR

Vizita delegației Frontului

Participanții la ancheta noastră sint rugați să 
țină seama în alegerea celor mai buni 10 sportivi 
ai anului 1974, de următoarele criterii:

— valoarea rezultatelor dobîndite în competi
țiile republicane și internaționale oficiale ;

— aria de răspîndire a sporturilor in care cei 
desemnați au realizat performanțe remarcabile;

— comportarea pe terenurile de sport și în 
afara lor.

Nu intenționăm să impunem selecționerilor na
ționalei de fotbal pentru noul sezon internațional, 
care începe în martie viitor, un unsprezece care 
să realizeze rezultate superioare celor din 1974, și 
prin aceasta să ne dea satisfacție, ci dorim doar 
să vedem cui încredințează o parte din iubitorii 
fotbalului din țara noastră cele 11 posturi din 
echipa națională. Principalele criterii de orientare 
sint acestea :

— prezența și randamentul în echipele de 
:lub ;

CINE VA CÎȘTIGA 
RACHETA ȘI MINGEA?

Participanții ale căror preferințe în desemnarea celor 
mai buni 10 sportivi ai anului si a celui mai valoros „11" 
tricolor coincid cu rezultatul final al anchetei vor primi 
drept premii din partea ziarului „Scînteia tineretului" o 
rachetă și două seturi de mingi de tenis, cu autografele lui 
Ion Țiriac și ilie Năstase, precum și o minge de fotbal cu 
semnăturile componenților lotului național. în cazul că vor 
fi mai mulți participanți cu rezultate exacte, pentru atribui
rea celor două premii se va proceda la o tragere la sorți.

—. aportul în loturile naționale 
(în cazul în care cei desemnați 
au fost incluși în aceste loturi, 
inclusiv cei din divizia B);

— eficacitatea și calitățile teh- 
nico-tactice demonstrate în me
ciurile în care au evoluat;

— valoarea generală a fotbalis
tului ;

— respectarea fair-play-ului pe 
teren, moralitatea sportivilor.

REZULTATELE ACESTOR 
SONDAJE LE VOM PUBLICA 
IN NUMĂRUL DE ANUL NOU 

AL ZIARULUI NOSTRU.

Cititorii ne pot expedia scrisorile cu opțiunile lor pînâ la data 
de 24 DECEMBRIE INCLUSIV — dată care trebuie să figureze 
pe ștampila poștei de expediție — pe adresa:

Redacția ziarului „Scînteia tineretului" București, Piața Scin
teii 1 — Rubrica de Sport.

La palatul Marii Adunări Na
ționale, comisiile permanente 
și-au continuat lucrările de 
examinare și avizare a proiec
telor de legi ce urmează să fie 
„upuse Marii Adunări Naționale 
spre dezbatere și aprobare.

Miercuri, 18 decembrie 1974. 
au avut loc ședințe comune ale 
comisiilor, prezidate de tovară
șul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

în cadrul acestor ședințe, to
varășul Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a expus preve
derile proiectului de Lege pen
tru adoptarea planului național 
unic de dezvoltare economlco- 
socială a Republicii Socialiste

România pe anul 1975, iar to
varășul Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, a prezentat 
proiectul de Lege pentru adop
tarea bugetului de stat pe anul 
1975. A fost înfățișat, de aseme
nea, modul în care se prelimina 
îndeplinirea Planului de dezvol
tare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România și exe
cuția bugetului de stat pe anul 
1974.

Tovarășul Ion Cârcel, secretar 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, a expus 
proiectul de Lege cu privire la 
modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socialiste 
România și proiectul Legii elec
torale a Republicii Socialiste 
România.

de Eliberare
Delegația Frontului de Elibe

rare din Mozambic. condusă de 
Samora Moises Machel, pre
ședintele FRELIMO, a făcut 
miercuri o călătorie în județul 
Argeș. în cursul dimineții, oas
peții mozambicani s-au întîlnit, 
la sediul Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., cu membri ai 
Biroului Comitetului județean 
de partid, iar la întreprinderea 
de autoturisme din Pitești cu 
reprezentanți ai Comitetului oa
menilor muncii din această uni
tate industrială, după care au 
vizitat principalele secții de 
producție ale Întreprinderii. 
După-amiază, membrii delegației 
au vizitat Muzeul județean Ar
geș, Tehnic-clubul și Casa de 
cultură a sindicatelor din Pitești.

în cursul după-amiezii de 
marți, membrii delegației

din Mozambic
FRELIMO au avut intilniri de 
lucru la C.C. al P.C.R., la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale, Ministerul Educației și 
Invățămintului și la Ministerul 
Apărării Naționale.

CRONICA
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Tunis, to
varășul Eugen Florescu. 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., pentru a participa la 
Congresul Tineretului Socia
list Desturian din Tunisia.

în trecere 
prin București

ILIE NĂSTASE ne-a 
vorbit despre 
finala de la 

Melbourne

Ilie Năstase a sosit acasă, la 
București; marți după amiază, 
venind de la Melbourne, via 
Atena. El nu rămine decit 36 de 
ore acasă. într-un moment de 
răgaz între multele drumuri pe 
care le-a avut de făcut in Ca
pitală i-am pus, ieri, citeva în
trebări in numele cititorilor 
„Scinteii tineretului".

— Am vrea să aflăm de la 
sursa cea mai autorizată citeva 
opinii despre finala turneului 
„Masters" de la Melbourne.

—Probabil că multe lucruri 
despre această finală cititorii 
„Scinteii tineretului" le-au aflat 
deja. Trebuie să vă spun căi am 
dorit foarte mult să ciștig acest 
turneu select. De altfel, după 
primele meciuri, dar mai -ales 
după eliminarea Iui Newcombe, 
care înainte de începerea tur
neului mi-a făcut o atmosferă 
proastă, șansele mele la locul 
întii au sporit considerabil. Spe
cialiștii, cronicarii mi-au acor
dat .și ei prima șansă. Suprafața 
de gazon nu a fost un impedi
ment, cum mă așteptam, cit, 
mai ales, căldura înăbușitoare. 
Totuși, cum s-a întîmnlat ? Vi
las rămine un jucător foarte 
bun. foarte tenace și ambițios. 
Fiind prea sigur de mine, nu 
am forțat în primele seturi. Me
ciul a fost pe muchie de cuțit.. 
Rezultatul final a depins, pină 
la urmă, de cele două mingi din 
finalul setului cinci cînd în loc 
să atac, m-am menținut in apă-

ȘI AMBIȚII PENTRU 75
MARELE NOSTRU CAMPION A CONFIRMAT POSIBILITATEA 
ORGANIZĂRII „TURNEULUI CAMPIONILOR", EDIȚIA 1975, LA 

BUCUREȘTI

rare. Aceste două mingi au pe
cetluit soarta meciului.

— Ion Țiriac, în cadrul unui 
interviu publicat in „Scînteia 
tineretului", a amintit posibili
tatea organizării viitoarei ediții 
a „Turneului campionilor" în 
București. Dacă ne poți confir
ma această posibilitate.

— Da. Țiriac a avut dreptate, 
organizatorii turneului „Masters" 
au discutat această problemă și 
se pare că acordă țării noastre 
șansa de a organiza ediția de 
anul viitor, la București, deși 
pină acum și-au pus candidatura 
vreo 18 țări. Printre altele fi
gurează și două capitale euro
pene. Organizatorii condiționea
ză aceasta de calitatea și capa
citatea arenei. I-am asigurat că 
Bucureștiul oferă condiții exce
lente de organizare a unui ase
menea turneu. Dispunem de o 
sală. Palatul Sporturilor și Cul
turii, care satisface cele mai e- 
xigente cerințe. De altfel, prin
cipalul factor de organizare a 
Grand Prix-ului, Dl. John Ba- 
dington, va sosi pe data de 10 
ianuarie la București să se e- 
difice asupra acestor posibilități. 
Cred că rezultatele vor fi pozi
tive. Sigur, urmează ca forurile 
noastre de resort să perfecțio
neze acest aranjament. Vă dați 
seama, voi fi bucuros să joc in 
fața suporterilor mei, a tele
spectatorilor români, promițîn- 
du-le încă de pe acum că-1 voi 
ciștiga.

— Cu ce proiecte și 
debutează -Ilie Năstase 
an competițional ?

— Trebuie să repet 
spus rindul trecut, și anume că 
voi lua o vacanță de două luni de 
zile, adică nu voi juca incepînd 
de-acum, pină-n februarie cînd 
voi intra in circuitele america
ne. Simt nevoia să mă odih
nesc o perioadă mai îndelunga
tă. Această necesitate mi-au 
confirmat-o turneele din Spa
nia, pe care le-am cîștigat, 
după o odihnă, acasă, aici in 
țară, de numai 10 zile. Desigur, 
nu voi lipsi de la marile turnee 
ale anului, iar ca obiectiv, 
prim plan, situez cîștigarea, 
sfirșit, a Wimbledonului.

ambiții 
tn noul

ce v-am

in 
in 

care, 
cum știți, îmi lipsește din pal
mares. Firește, .Cupa Davis ră
mine, pentru mine, competiția

de inimă, în care vreau 
reprezint țara cit mai 
gios. Continui să cred că* în a- 
cest Campionat Mondial neofi
cial echipa României nu ți-a 
spus ultimul cuvint.

— De ce așa de puțin timp la 
București ?

— Mă grăbesc să-n i revăd 
soția care, cum știți, în curind 
îmi va aduce un urmaș. Cu su
porterii mei mă voi reintîlni la 
începutul lunii ianuarie, cînd 
voi reveni acasă și voi rămine 
citeva săptămîni bune să mă re
creez și să mă antrenez aici.

să-mi 
presti-

V. CABULEA

Hanâbaliștii români victorioși
în trei orașe din R. D. 

Germană a inceput un tur
neu internațional masculin 
de handbal, la care participă 
și reprezentativa României, 
în primul meci, handbaliștii 
români au întîlnit. la Dessau, 
selecționata Danemarcei, pe 
care au învins-o cu scorul 
de 16—14 (8—6). Din echipa 
română s-au evidențiat Bir- 
talan și Kicsid, care au mar-

cat 5 și, respectiv, 3 goluri, 
în jocul următor, echipa ro
mână va îniîlni Ia Halle for
mația Norvegiei, urmînd ca 
apoi să joace la Magdeburg 
cu selecționata Cehoslova
ciei. La 21 decembrie, la 
Dessau, echipa României va 
juca cu U.R.S.S., iar o zi mai 
tîrziu, la Magdeburg, va în- 
tîlni formația R.D. Germane.

întreprinderea 
Energo-Reparații 

B-dul Mărășești nr, 2 
CAUTĂ

Oțelari, termiști-tratamentiști, 
cazangii, turnători-formatori, 
strungari, frezori, mașinist 
pod rulant, reparatori me
canici AMC lungimi mase, 
controlori CTC pentru turnă
torie și prelucrări mecanice, 
ungător, avizier CFR, mane- 
vranți vagoane, tinichigiu 
industrial, sudori autorizați, 
fochist, mecanici motopom- 
piști și muncitori necalificați 
pentru munci nccalifieate sau 
pentru calificare in meseriile 
de strungar și turnător-for- 
mator prin cursuri de scurtă 

durată.
Se primesc candidați din 

întreaga țară, întreprinderea 
asigurind cazarea in căminul 
de nefamiliști în limita locu
rilor disponibile la meseriile 
de bază (oțelari, turnători- 
formatori și strungari).

AZI, 
ULTIMA 

ZI 
LA LOTO

CE TREBUIE SĂ ȘTIM
DESPRE LOTO

Tehnică avansată, estetică, funcționalitate...
lată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, ARIA - cu diagonala de 47 

cm, OPERA, SATURN, DIANA cu diagonala de 59 cm și ASTRONAUT cu diagonala de 65 cm.
Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, televizoarele au o mare 

stabilitate în funcționare, imagine ți sunet de calitate. ._
De vinzare ți cu plata în rate lunare. (KtGUM)

• Tragerile Loto se orga
nizează săptăminal.

• Sistemul Loto constă în 
alegerea de către participanți 
a 3 numere diferite din 90 
(de la 1—90).

• La sistemul Loto poate 
participa oricine prin cumpă
rarea de bilete cu una sau 
mai multe variante, varian
te simple, combinate sau 
„cap de pod".

• Taxa de participare la 
Loio este de 2 Iei varianta 
întreagă pentru prima ex
tragere obișnuită și de 5 lei 
varianta întreagă pentru am
bele extrageri obișnuite. Se 
mai poate juca și cu o taxă 
de participare fracționată Ia 
care se atribuie cîștiguri pro
porționale eu cota jucată.

• Participînd pe bilete 
fracționate se obține o sumă 
mai mare de ciștig, eu o taxă 
mai mică. în afară de aceas
ta sint situații în care pe un 
bilet fracționat se poate ob
ține un premiu întreg, ceea 
ce constituie un avantaj ex
cepțional.

• Tragerea se efectuează, 
de regulă, vineri în jurul orei 
19 și constă din 2 extrageri: 
prima de 9 numere diferite 
din 90, iar cea de a doua de 
9 numere diferite din cele- 
81 de numere rămase in urnă 
după efectuarea primei ex
trageri.

• Se cîștigă cu 3 numere 
extrase.

• Cumpărarea biletelor 
Loto de către participanți se 
face piuă in ziua de joi sea
ră in întreaga țară.

• Participanții au obliga
ția să urmărească rezultatele 
tragerii și să stabilească 
dacă formațiile jucate sint 
cîștigătoare și apoi să depu
nă biletele cîștigătoare.

• Termenul de depunere a 
biletelor cîștigătoare este 
pină marți, la ora 13, în ora
șele de reședință județeană, 
iar in celelalte localități pină 
luni la ora 13 ale fiecărei 
săptămîni. Depunerea bilete
lor eîștigăloare se face la 
orice agenție „Loto-Prono- 
sport".

• Biletele cîștigătoare ne- 
depuse In termen din motive 
de forță majoră pot fi comu
nicate telefonic sau depuse 
la registratura Centralei 
Administrației de Stat Loto- 
Pronosport, pină în ziua 
omologării.

• în afară de tragerile 
Loto obișnuite săptămînale, se 
mai organizează periodic și 
ocazional trageri speciale, ex
cepționale sau extraordinare, 
bazate pe formule tehnice 
deosebite la care se atribuie 
cîștiguri mai atractive con- 
stînd în autoturisme, excursii 
și în numerar.

• Alte amănunte se găsesc
în regulamentele existente în 
toate agențiile Loto-Prono- 
sport. -

Magazinele de textile încălțăminte 
din București și întreaga țară 

VĂ INVITĂ SĂ LE VIZITAȚI, 

SĂ AFLATI ULTIMELE NOUTĂȚI, 

SĂ VĂ ALEGEȚI PRODUSUL PREFERAT

gusturile.

zonul rece, încăl

țăminte călduroa

să! Magazinelevă

oferă cisme ți

ghete din cauciuc,

țoțoni ți galoți

precum ți noi mo

dele de pantofi

pentru toate vîrs-

tele, pentru toate

REȚINEȚI I In se
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Adunarea Generală a aprobat 
recomandările Conferinfei Mondiale

Inaltă apreciere 

față de poziția 
României

a Populafiei de la București
în problema 

populației
7

„Scînteia tineretului**

pag. 6

Adunarea Generală a O.N.U. 
a aprobat, marți seara, reco
mandările Conferinței mondia
le a populației, care a avut loc 
in luna august a.c., la Bucu
rești. Cu 131 voturi pentru, nici 
unul contra și o abținere, Adu
narea Generală invită guverne
le „să examineze recomandări
le conferinței, în vederea unor 
acțiuni pe plan național și să 
pună în aplicare politici și pro
grame în domeniul populației, 
pe care le consideră adecvate". 
Rezoluția pe această temă apre
ciază că recomandările Confe
rinței de la București în pro
blemele populației „reprezintă 
un instrument pentru comunita
tea internațională. în vederea 
promovării dezvoltării economi
ce, a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului".

Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat miercuri, o se
rie de alte proiecte de rezolu
ție, aprobate anterior în cadrul 
comitetelor sale de lucru.

între altele, plenara s-a pro
nunțat favorabil asupra unui do
cument care decide crearea la 
nivel ministerial sau plenipo
tențiar, a unui Consiliu mondial 
al alimentației, potrivit reco
mandărilor in acest sens ale re
centei conferințe de la Roma. 
Printre obiectivele noului orga
nism figurează ameliorarea aran
jamentelor instituționale, im
pulsionarea producției de ali
mente, salvgardarea securității 
mondiale în acest domeniu, îm-

bunătățirea comerțului cu ali- 
meilte. întreprinderea de ac
țiuni oportune pentru a se elimi
na pericolul foametei sau al pe- 
nuriei. în continuare, Adunarea 
Generală a procedat, prin vot 
secret, la alegerea țărilor mem
bre ale consiliului, care au fost 
dispuse, după durata mandatu
lui. în trei grupuri de cite 12. 
România a fost aleasă membră 
a noului organism pe o perioadă 
de doi ani.

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

Adunarea Generală a aprobat 
apoi, în unanimitate, un proiect 
de rezoluție în problema gene
rală a reformei monetare. Intre 
altele, în document se relevă că 
orice decizie asupra actualului 
statut al aurului trebuie să con
stituie rezultatul unui acord in
ternațional și să ia în conside
rare interesele țărilor în curs de 
dezvoltare.

în sfîrșit, plenara a prelungit 
mandatul Oficiului de ajutor și 
lucrări al Națiunilor Unite pen
tru refugiații palestinieni 
(UNRWA) pînă la jumătatea 
anului 1978.

Asociația britanică pentru 
Națiunile Unite a organizat, 
la Manchester, o conferință 
cu tema „Populația lumii". 
Organizată în cadrul Anului 
mondial al populației, reu
niunea de Ia Manchester și-a 
întemeiat lucrările pe conclu
ziile desprinse la Conferința 
Mondială a Populației, 
fășurată in luna august 
București.

Conducerea Asociației bri
tanice pentru Națiunile Unite 
a dat o înaltă apreciere po
ziției României în problema 
populației, așa cum a fost 
prezentată de președintele 
Nicolae Ceaușescu la deschi
derea Conferinței Mondiale a 
Populației. Dr. Nora Davies, 
președinta conferinței, a adus 
elogii țării noastre — gazdă 
a conferinței mondiale, a evi
dențiat contribuția adusă la 
succesul forumului de la 
București.

|)<‘ SCHIT
• IN BERLINUL OCCIDEN

TAL a avut loc, miercuri, o în
trevedere între șeful cancelariei 
senatoriale, Hans-Peter Herz, și 
împuternicitul guvernului R. D. 
Germane, Joachim Mitdank. Cu 
acest prilej, a fost exprimată 
oficial dorința Senatului Berli
nului occidental de a începe tra
tative cu R. D. Germană asupra 
propunerilor adresate recent de 
guvernul R.D.G. în vederea nor
malizării in continuare a rela
țiilor.

După intilnirea 
de la Fort de France

S.U.A. : Poliția americană a fost nevoită să intervină din nou 
zilele acestea la Boston pentru a facilita accesul copiilor de 

culoare în școli

Consilierul președintelui
România

MIHAIL STASINOPOULOS

PREȘEDINTE PROVIZORIU 

AL GRECIEI

PHILADELPHIA 
s-au încheiat lucrările celui 
de al III-lea Congres națio
nal al Uniunii tinerilor mun
citori pentru eliberare din 
S.U.A. Președinte național 
al Uniunii a fost ales James 
Still.

ATENTATE LA LONDRA

Programul 
de dezvoltare 

a Republicii 
Guineea-Bissau
Referindu-se la programul 

de dezvoltare a țării ' . ' 
dobindirea recentă a inde
pendenței naționale, 
ședințele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bis
sau, Luis Cabrai, a declarat 
că, intre alte măsuri, se are 
in vedere punerea în apli
care a primului plan de dez
voltare economică, ce va fi 
lansat în curind și în cadrul 
căruia se va acorda priorita
te agriculturii și folosirii ra
ționale a bogățiilor naturale 
ale țării. De asemenea, a 
spus el. la începutul anului 
viitor, Banca Națională a 
Guineei-Bissau va fi națio
nalizată și se va adopta, tot
odată, prima monedă națio
nală — pessoul. Naționaliza
rea băncii — a afirmat Ca
brai — face parte.din pro
gramul nostru de înlocuire a 
vechilor structuri coloniale 
și de adoptare a unui sistem 
asemănător celui existent 
anterior în zonele eliberate.

Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat, marți seara — cu 99 
de voturi pentru, 2 contra și 32 
abțineri — o rezoluție prin care 
se reafirmă drepturile țărilor a- 
rabe ale căror teritorii sint ocu
pate de Israel la suveranitate 
deplină și permanentă asupra 
tuturor resurselor și bogățiilor 
lor. Rezoluția declară ilegale 
toate măsurile adoptate de Is
rael pentru exploatarea resur
selor umane și naturale din te
ritoriile arabe ocupate, Aduna
rea Generală reafirmă dreptul 
statelor arabe de a primi des
păgubiri pentru resursele ex
ploatate de Israel.

primit de președintele Mexicului

după
pre-

Cu 105 voturi pentru, 6 împo
trivă și 17 abțineri. Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat, 
marți, o rezoluție care cere Is
raelului șă permită imediat re- 
fugiaților palestinieni din teri
toriile arabe ocupate să se în
toarcă la casele sau taberele lor, 
în special în regiunea Gaza.

Președintele Statelor Unite 
Mexicane, Luis Echeverria Alva
rez, l-a primit la 17 decembrie, 
pe Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii Socia
liste România, care, la invitația 
guvernului mexican face o vizită 
oficială in această țară, în 
fruntea unei delegații economice.

Vasile Pungan a înmînat, din 
partea președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj prietenesc, 
președintelui Echeverria Alvarez, 
și a prezentat ideile și conside
rentele șefului statului român cu 
privire la dezvoltarea colaboră
rii româno-mexicane pe multi
ple planuri.

Exprimînd satisfacția pentru 
rezultatele bune obținute în ul
timele luni în dezvoltarea rela
țiilor prietenești româno-mexi
cane, dorința de a conlucra în

continuare pe calea intensificării 
acestor relații în toate domeni
ile, îndeosebi al cooperării eco
nomice, șeful statului mexican a 
mulțumit în mod călduros pen
tru mesaj, transmițînd, la rîndul 
său, președintelui Republicii So
cialiste România cele mai bune 
urări de sănătate și fericire.

La primire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Hugo Cervantes del Rio, 
ministru al președinției, și Du
mitru Mihail, ambasadorul ro
mân în Statele Unite Mexicane.

MIHAIL STASINOPOULOS, a 
fost ales, miercuri la prînz, pre
ședinte provizoriu al Republicii 
Elene. Pentru alegerea sa au 
votat în parlament, 206 deputați, 
reprezentind partidul de guver- 
nămînt Noua Democrație, 77 de
putați, reprezentind partidele de 
opoziție, s-au pronunțat 
trivă.

M. Stasinopoulos a 
funcția de președinte al
liului de Stat pînă la lovitura de 
stat militară de la 21 aprilie 
1967.

PATRU 
au fost 
în cen- 
Potrivit

Impo-

deținut
Consi-

Constituirea secției române 
a Camerei de comerț și industrie

a R. P. Bulgaria
Miercuri, la Sofia a avut loc 

ședința de constituire a Secției 
române din cadrul Camerei de 
comerț și industrie a R. P. Bul
garia. Au participat Penko Pen- 
kov, președintele Camerei de 
comerț și industrie, reprezen
tanți ai conducerii unor uniuni

R. P. Polonă : Intre Katowice și Cracovia, la Jaworzno, s-au 
construit citeva centrale termoelectrice de mare capacitate. In 

fotografie, „Jaworzno II"

economice de stat, membre ale 
secției. Delegația română a fost 
condusă de Roman Moldovan, 
președintele Camerei de comerț 
și industrie. A fost prezent, de 
asemenea, ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea.

Cu prilejul înființării secției, 
au luat cuvintul președinții ce
lor două camere, care au subli
niat că acest nou organism are 
ca principal obiectiv al activi
tății să contribuie din plin la 
îndeplinirea întocmai a indica
țiilor date de conducătorii de 
partid și de stat ai celor 
două țări, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, pen
tru dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări și, 
în mod deosebit, pentru lărgirea 
legăturilor economice și tehni- 
co-științifice.

A fost ales organul de con
ducere a secției, iar ca pre
ședinte, Liben Kozlev, director 
general al Uniunii economice 
de stat „ELPROM". Din Sec
ția română a Camerei de comerț 
și industrie a R.P.B. fac parte 
67 de organizații economice și 
întreprinderi de comerț exterior 
care întrețin strînse legături cu 
organizații economice similare 
din România.

Conform protocolului de cola
borare încheiat marți între cele 
două camere, pe bază de reci
procitate, o secție similară va 
fi creată in cadrul Camerei de 
comerț și industrie a României.

• GHITARISTUL MICK TAYLOR S-A HOTARIT SA PĂRĂ
SEASCĂ FORMAȚIA „ROLLING STONES". Mick Jagger, condu- 
cătorul grupului declara în acest sens că Mick ,,vrea să schimbe 
scena, vrea să aibă posibilitatea de a sonda noi inițiative. în 
privința înlocuirii lui, vom găsi fără îndoială un ghitarist ex
celent, blond, de 1,95 m, care să se poată machia singur" • O 
FIRMĂ A FĂCUT RECLAMĂ PRODUSULUI EI, LISTERINA, 
TIMP DE 95 ANI și nimeni nu s-a vindecat de răceli sau dureri 
de gît. La recomandarea Comisiei federale de comerț a S.U.A., 
un judecător a obligat firma, drept pedeapsă, să includă în re
clamă anunțul: „Contrar reclamei anterioare, Listerina nici nu 
preîntîmpină, nici nu vindecă de răceală sau dureri de gît“
• GARDURILE BUNE FAC VECINI BUNI — spunea poetul Ro
bert Frost. La aceasta ajută acum și un dispozitiv special adap
tat la un tractor: el sapă și introduce stîlpii de susținere, des
fășoară și întinde sîrma corect. Operația durează de trei ori mai 
puțin și este de 2 ori mai ieftină • DRAMATURGUL EUGEN 
IONESCU VA INTERPRETA UN ROL ÎNTR-UN FILM FRAN
CEZ bazat pe mitul grec al lui Teseu și al Ariadnei. Celebrul au
tor va fi în cîteva secvențe de peliculă regele Cretan Minos
• CERCETĂTORII BRITANICI ȘI AMERICANI AU CONSERVAT 
LA FRIG, la —196°C, timp de 7 luni embrioni de șoareci (în sta
diu de 8 celule), după care aceștia s-au dezvoltat normal. S-a 
demonstrat cu această ocazie că în perioada și la temperatura 
respectivă nu s-au produs mutații sau anomalii cromozomice, ca 
urmare a radioactivității naturale > UN CLIMATRON DE 30 
METRI ÎNĂLȚIME SE VA CONSTRUI în anii următori în Mos
cova. El va avea pereți de sticlă și compartimente intitulate: 
„Tropice", „Subtropice" și „Deșert" și va fi destinat adăpostirii 
florei specifice acestor regiuni. Aparatura electronică se va în
griji de protejarea speciilor exotice pe timp de ploaie, grindină 
etc. Climatronul este destinat unui număr de 2 000 soiuri de 
plante • PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIA BRAZILIEI, doi 
tineri indieni din Amazonia vor îmbrăca uniforma militară. Ei 
s-au oferit voluntar să fie afectați marinei, deși niciodată n-au
• — ... " ------------------------ . . . ............................. ....

„ .. . __________ ____ O
„conferință de presă" cu care ocazie i-au prezentat ziariștilor pe 
cei doi indieni. Aceștia nu s-au arătat impresionați de manifes
tare și, într-o portugheză încă nesigură, au răspuns la majori
tatea întrebărilor, dar s-au revoltat cînd unul dintre ziariști a 
vrut să-i fotografieze. „Sîntem oameni ca și voi" — au repiicat. 
Cît despre preferința pentru marină, alegerea a fost făcută de 
șeful de trib „din cauza frumuseții uniformei"! q CE POȚI PĂȚI 
CÎND NU PLĂTEȘTI TAXIUL... Șoferii de taxi din Vlaardingen, 
un orășel din apropiere de Rotterdam (Olanda), nu se arată prea 
îngăduitori cu clienții care refuză să plătească. Pentru a doua 
oară, în decursul unei luni, aceștia au dezbrăcat pe un rău plat
nic, lăsîndu-1 gol-goluț într-o statie de taxiuri. Descoperit în 
asemenea stare de doi polițiști, clientul fără bani a fost înfășurat 
într-o cuvertură și condus spre un post de politie • MARLON 
BRANDO INTENȚIONEAZĂ SĂ-ȘI DONEZE PROPRIETĂȚILE 
minorității indiene dezmoștenite. Declarația a fost făcută, marți, 
în cursul unui interviu televizat. Celebrul actor de cinema a re
fuzat de altfel și ,,Oscar“-ul acordat pentru rolul din filmul 
„Nașul", în semn de protest față de discriminările la care sînt 
supuși indienii în Statele Unite. Darul oferit de Marlon Brando 
indienilor ar consta din 40 hectare în Azuza, California, o casă, 
tot în California, și un imobil de locuit.

mai trăit în afara teritoriului în care locuiește tribul lor, 
nord de Matto Grosso. Superiorii lor au organizat luni și

Comunicat comun 
greco—iugoslav

Comunicatul comun greco-iu- 
goslav cu privire la vizita în 
Grecia a lui Miloș Minici, vice
președinte al Consiliului Execu
tiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al 
R. S. F. Iugoslavia, și convorbi
rile pe care acesta le-a avut cu 
ministrul de externe al țării-gaz- 
dă, Dimitrios Bitsios, relevă sa
tisfacția părților față de evoluția 
relațiilor reciproce și hotărîrea 
lor de a le dezvolta pe baza 
principiilor egalității, suverani
tății naționale și neamestecului 
în treburile interne, in spiritul 
bunei vecinătăți. Părțile au sem
nat o convenție consulară și un 
program de cooperare în sfera 
educației și culturii pe următo
rii doi ani, au căzut de acord 
asupra unor aspecte ale lucrări
lor legate de amenajările de pe 
rîul Vardar și au convenit asu
pra examinării, într-o comisie 
interministerială, a problemelor 
privind schimburile de mărfuri 
și cooperarea în domeniile in
dustriei, agriculturii, științei, 
tehnologiei, transporturilor și 
turismului.

Iugoslavia și Grecia s-au pro
nunțat pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre țările balcanice in 
spiritul cooperării și înțelegerii. 
Exprimîndu-și preocuparea față 
de situația din Cipru și consi- 
derind că aceasta implică o pri
mejdie pentru pacea din zonă, 
părțile s-au pronunțat pentru o 
reglementare politică justă și 
durabilă, subliniind importanța 
rezoluției adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U., care prevede 
retragerea tuturor trupelor stră
ine de pe teritoriul cipriot, re
cunoașterea independenței, su
veranității și integrității terito
riale a Ciprului.

• UN NUMĂR DE 
ATENTATE cu bombe 
înregistrate marți seara 
trul capitalei britanice, 
primelor precizări ale Scotland
Yardului, deflagrațiile au pro
vocat rănirea a trei persoane, 
între care un polițist, precum 
și mari pagube materiale. Se 
fac cercetări în legătură cu au
torii acestor atentate, atribuite, 
de regulă, aripei provizorii a 
Armatei Republicane Irlandeze 
(I.R.A.).

• PARLAMENTUL TUNI
SIAN a aprobat in unanimitate, 
în prima lectură, amendamen
tul constituțional prin care 
Habib Bourguiba este procla
mat președinte al țării pe viață. 
A doua lectură a amendamentu
lui urmează să aibă loc cu trei 
luni înainte de intrarea în vi
goare a proiectului de lege.

• PURTĂTORUL DE CUVlNT 
al Departamentului de stat, Ro
bert Anderson, a declarat, marți, 
că Statele Unite sînt dispuse să 
angajeze negocieri cu Egiptul în 
problema livrării unui reactor 
nuclear american către această 
țară. Robert Anderson a adăugat 
că problema livrării acestui re
actor nu este legată de furniza
rea unei instalații similare către 
Israel, și că ea poate fi tratată, 
din punctul de vedere al Admi
nistrației, „fie corelat, fie se
parat".
SOCIETATE DE COOPERARE 
ECONOMICĂ JAPONO-CUBA- 

NEZĂ

• ÎN JAPONIA s-a constituit 
Societatea de cooperare econo
mică japono-cubaneză, în care 
sînt reprezentate 30 de compa
nii și bănci nipone, printre care 
cea mai mare firmă producătoa
re de oțel „Sinnihon Seitetzu", 
compania producătoare de mo
toare de automobile „Nissan Di- 
dzeru" și Banca din Tokio.

• ADUNAREA NAȚIONALA 
A TAILANDEI a hotărit să a- 
nuleze un decret care interzicea 
întreținerea de relații comercia
le cu R.P. Chineză — informea
ză agenția China Nouă. Decre
tul a fost respins prin votul 
unanim al deputaților, hotărî
rea privind stabilirea relațiilor 
comerciale cu R.P. Chineză, ur- 
mînd să intre în vigoare odată 
cu publicarea unui comunicat 
guvernamental referitor Ia a- 
ceastă problemă.
• GENERALUL AUGUSTO 

PINOCHET, președintele juntei 
care a preluat puterea în Chile 
după lovitura de stat militară 
din 11 septembrie 1973, și-a a- 
sumat în mod oficial funcția de 
președinte al Republicii Chile, 
anunță un decret publicat in 
buletinul oficial, semnat de cei 
patru membri ai juntei.

pe scurt

Bilanțul întîlnirii dintre 
președinții S.U.A. și Franței 
preocupă în aceste zile pe 
comentatorii occidentali. 
N-a fost o reuniune de ru
tină, o manifestare menită 
să acopere un punct obiș
nuit al calendarului diplo
matic, ci un prim contact în
tre președinții Valery Gis- 
card d'Estaing și Gerald 
Ford menit să clarifice po
zițiile divergente ale Pa
risului și Washingtonului. 
După convorbiri care au 
durat multe ore și care s-au 
prelungit în cursul meselor 
oficiale și chiar în clipele 
de relaxare pe marginea 
unei piscine, protagoniștii 
întîlnirii și-au subliniat sa
tisfacția pentru rezultatele 
înregistrate.

P
entru oficiali
tăți — atît fran
ceze, cit și a- 
mericane — bi
lanțul este po
zitiv. Ideea am 

regăsit-o în toate declarații
le pe care participanții la 
intilnirea din pitoreasca in
sulă le-au făcut pentru uzul 
presei. Președintele francez 
a insistat asupra faptului că 
intilnirea nu s-a soldat nici 
cu „învingători" și „învinși" 
și nici cu „concesii". Secre
tarul de stat al S.U.A. a re
luat asești termeni, adău
gind : „Noi apreciem că s-au 
obținut «avantaje reciproce»". 
Desigur, nota comună tutu
ror comentariilor o repre
zintă sublinierea cordialității 
care s-a realizat intre cei 
doi șefi de stat și care a do
minat întrevederea. LE FI
GARO este de părere că in
tilnirea „marchează sfîrșitul 
unei epoci : cea a certurilor 
dintre Franța și Statele Uni
te". WASHINGTON POST 
scrie despre „un climat mai 
bun" in raporturile franco- 
americane. DAILY TELE
GRAPH apreciază că „dife
rendele și rivalitățile fran- 
co-americane par să fi fost 
întrucîtva aplanate". LE 
QUOTIDIEN DE PARIS este 
mai rezervat : „Acordul lasă 
un loc foarte larg diferențe
lor de interpretare in ceea 
ce privește problema ener
giei și doar in lunile care 
vor veni vom ști cine a fă
cut concesii : Franța sau 
Statele Unite". In fapt, chiar 
LE FIGARO, care consideră 
că „s-a încheiat o epocă" nu 
ezită să sublinieze că apro
pierea punctelor de vedere 
realizată Ia Fort de France 
„nu înseamnă că toate diver
gențele au fost miraculos de
pășite". FINANCIAL TIMES 
merge mult mai departe pre- 
tinzînd că „nici una din pro
bleme" cum ar fi, de pildă, 
cea energetică sau a coordo
nării politicilor economice 
n-a fost soluționată.

Dialogul din Martinica a 
abordat cu prioritate proble
me de ordin economic și fi
nanciar. Președintele Franței 
sublinia că Gerald Ford a 
fost de acord cu „eliminarea 
măsurilor protecționiste sau 
restrictive in cadrul schim
burilor comerciale". In pro
blema energiei s-a realizat 
ceea ce H. Kissinger denu
mea drept „o sinteză a pozi
țiilor franceze și americane". 
Aceste poziții, in relatarea 
secretarului de stat, s-ar ex
prima lapidar astfel : „Sta
tele Unite consideră esenția
lă o cooperare între țările 
consumatoare de petrol", iar

„din punctul de vedere al 
Franței un dialog intre țări
le consumatoare și cele pro
ducătoare trebuie să se an
gajeze in mod rapid". „Sin
teza" a dus la acceptarea i- 
deii organizării unei confe
rințe tripartite (consumatori- 
producători — țări în curs de 
dezvoltare neproducătoare de 
petrol), idee susținută de 
Franța. Dar această confe
rință va fi precedată de con
sultări intense între țările 
consumatoare industrializa
te, ceea ce înseamnă „concer
tarea" pe care au reclamat-o 
S.U.A. După cum remarca 
agenția FRANCE PRESSE 
a fost definit „un calendar 
destul de precis" privind 
desfășurarea acestei confe
rințe. Președintele Franței 
și-a exprimat părerea că în 
viitoarele 6 luni conferința 
ar putea fi organizată.

A reținut atenția în mod 
deosebit acordul realizat în
tre cei doi președinți pentru 
„banalizarea" aurului. în co
municatul comun se arată „că 
fiecare guvern, care dorește 
să procedeze ca atare, să a- 
dopte prețurile curente ale 
pieței ca bază de evaluare a 
rezervelor sale de aur". Mă
sura corespunde unei poziții 
promovate la Paris. Dealt
fel, încă din august 1971, 
cind Washingtonul a luat 
cunoscutele măsuri financia
re, prețul aurului nu a înce
tat să crească. După ce timp 
de trei decenii și jumătate 
o uncie de aur a reprezentat 
35 de dolari, două devalori
zări ale dolarului au dus la 
„febra" de pe piața acestui 
metal prețios. Prețul oficial 
a crescut la 42,20 dolari un
cia, dar la piața liberă a a- 
tins in acest an aproape 200 
dolari (luni, la Londra, un
cia de aur a fost cotată cu 
183 dolari). Țările care au 
rezerve mai importante de 
aur vor deveni brusc „mai 
bogate", cantitățile de metal 
prețios din seifurile lor in- 
găduindu-le să acopere mai 
lesne cheltuielile impuse de 
criza petrolieră. Insă această 
„bogăție" (provenită dintr-o 
probabilă mărire de patru 
ori a prețului oficial al a- 
urului) va avea în mod cert 
un rol de stimulator al fe- 
nomenelor inflaționiste. 
(FRANCE PRESSE semnala 
că „această reevaluare riscă 
să accelereze tensiunile in
flaționiste prin creșterea ma
sei monetare").

Firește, agenda convorbi
rilor franco-americanc a fost 
amplă și a inclus probleme- 
le presante ale actualității. 
Săptăminile și lunile ce ur
mează vor permite să se 
constate dacă cordialitatea 
de la Fort de France poate 
aduce raporturile dintre Pa
ris și Washington de pe te
renul divergențelor acute pe 
cel al conlucrării. Seismele 
economice pe care Ie cu
noaște Occidentul, cu multi
plele lor implicații, vor su
pune la un examen sever pe 
cei doi parteneri și vor ve
rifica, în fapt, măsura în 
care tezele Franței și S.U.A. 
s-au apropiat.

EUGENIU OBREA

70 la sută din popu
lația aptă de muncă a 
regiunii italiene Campa
nia... șomează. La Neapo
le, capitala regiunii, feno
menul, în proporții con
centrate, este cu atât mai 
grav. Zeci și zeci de mii 
de oameni n-au de lucru; 
întreprinderile locale își 
reduc treptat activitatea, 
iar in primele luni ale a- 
nului 1975 se așteaptă ca 
alți 10 000 muncitori să-și 
piardă slujbele. E un 
fapt obișnuit ca tinerii 
arhitecți, posesori de di
plome universitare, să lu
creze ca simpli desenatori 
tehnici sau ca avocații să 
fie taximetriști. Situația 
din Campania se poate 
înrăutăți în continuare, 
observă comentatorii ita
lieni, ea urmare a feno
menelor de stagnare și 
inflație înregistrate de 
economia țării în ansam
blul ei. în cazul in care 
nordul industrial ai Italiei 
va avea in continuare de 
suferit și porțile altor u- 
zine se vor închide, a- 
tunci mii de napolitani 
care și-au părăsit casele, 
în căutare de slujbe în 
nord, vor fi nevoiți să se 
reîntoarcă, ingroșind rin- 
durile celor care au de 
suferit în prezent. Cele 
citeva sule de persoane 
care au revenit nu în
seamnă aproape nimic in 
comparație cu fluxul de 
oameni spre Campania 
care s-ar forma dacă re
cesiunea continuă. Pe de 

alimentele 
considera- 

tradițională,
altă parte, 
s-au scumpit 
bil, „pasta" 
comună și indispensabilă 
napolitanilor și-a dublat 
prețul. Succesiunea de
monstrațiilor de stradă, 
prin care napolitanii cer 
îmbunătățirea condițiilor

lor de viață șl crearea de 
noi slujbe, sint edifica
toare pentru nemulțumi
rea generalizată. La fel 
de grăitoare pentru situa
ția oamenilor din această 
parte a Italiei sint ele
mente ale unei vieți co
tidiene pline de lipsuri. 
Slums-urile Neapolului 
s-ar putea compara, după 
spusele unui comenta
tor american al revistei 
NEWSWEEK, cu „Infer
nul" Iui Dante, mai de
grabă, decît cu placidele 
descrieri ale poeților ro
mantici. Aici, in slums- 
uri, oameni „care n-au 
nimic" locuiesc în adă-

„300 000 napolitani trăiesc în vecinătatea șobolanilor și șoarecilor" - scrie 
DER SPIEGEL care publică această fotografieDER SPIEGEL care publică această

Italia: Pasta și 
„superpadrinos"

posturi încropite 
cind acoperișul sau 
reții cad peste ei, 
pină cind poliția ii dă cu 
forța afară, fără a le o- 
feri, în schimb, o alterna
tivă. In astfel de condiții, 
nu este de mirare că 
mortalitatea infantilă este 
foarte ridicată : 29 copii 
la o mie de nou născuți 
mor înainte de a împlini 
un an. Copiii care supra
viețuiesc au șanse reduse 
de a primi o educație, de 
a se califica într-o mese
rie, șl cu atît mai greu 
vor putea ocupa o slujbă 
intr-un viitor nesigur.

pină 
pe- 
sau

Deși nimeni nu i-a nu
mărat, analfabeții par să 
prolifereze in slums-uri, 
in cel mai inalt grad fiind 
afectate fetele de virstă 
școlară. întrebată dacă 
fiul ei frecventează vreo 
școală, o femeie a dat un 
răspuns in care se strînge 
toată disperarea și nepu
tința ei de a-și smulge co
piii cercului vicios al să
răciei : „Nu, urmează
cursuri de furat genți".

Scene disperate se în
tâmplă și în fața oficiilor 
de plasare : eîteodată a- 
ceiași oameni vin și în
treabă zile, chiar luni in

șir, dacă pentru ei s-a 
găsit vreo slujbă. Mereu 
același răspuns negativ. 
Sau mai au surpriza ca, 
după 1—2 ani de aștep
tare, să fie trimiși să se 
înscrie în registrele altui 
oficiu de plasare.

Există, e drept, un plan 
de drenare a portului 
Neapole dar obținerea a- 
probării lui necesită cîți- 
va ani buni de răbdare. 
In perspectivă el ar da 
de lucru unui număr des
tul de redus de șomeri 
napolitani. Deocamdată, 
liderii democrat-creștini

care guvernează în regiu
ne, numiți de localnici 
„superpadrinos" nu se în
grijesc chiar „părintește" 
de problemele concetățe
nilor lor, ci de fondurile 
la care au acces și pe 
care le pot dirija cum do
resc, în virtutea influen
ței și puterii de care 
dispun. Cei mai proemi- 
nenți dintre „superpadri
nos" sînt Antonio Gava 
și tatăl său. senatorul 
Silvio Gava. De 16 ani ei 
sînt regii neîncoronați ai 
Neapolului și de atunci, 
autoritățile locale sînt și 
„mai corupte și mai bi
rocratice". Intr-un oraș, 
unde singurele slujbe «si
gure» sînt cele din admi
nistrație, liderii politici 
tind să-și folosească pu
terea lor «patronală» fără 
milă. Ei au fost întotdea
una mai interesați de a 
acumula averi decît de a 
soluționa problemele Nea
polului". (NEWSWEEK).

DOINA TOPOR

Salisbury: Președintele ANC 
despre dialogul cu guvernul

Președintele Consiliului Na
țional African (A.N.C.), Abel 
Muzorewa, a declarat, marți, la 
Salisbury, că organizația sa este 
dispusă să înceapă un dialog cu 
guvernul rhodesian, dar că nu 
va iniția discuții privind proble
ma constituțională atîta timp cît 
patrioții africani aflați în di
verse închisori din țară nu vor 
fi puși în libertate.

ORIENTUL
APROPIAT

Un comunicat al Ministerului 
Apărării 
ză că, în 
miercuri, 
raeliană 
frontiera 
Magdal Zoun. 
mando 
aer, cu încărcături de dinamită, 
șase case, a răpit patru locui
tori și a rănit grav un copil.

al Libanului informea- 
noaptea de marți spre 
o unitate militară is- 
eliopurtată a violat 

_libaneză, atacînd satul 
Grupul de co- 

israelian a aruncat in

Șase case din satul Magdal 
Zoun, din sudul Libanului, au 
fost dinamitate de forțe israe- 
liene, în noaptea de marți spre 
miercuri, a anunțat un purtător 
de cuvînt militar israelian, pre- 
cizînd că locuințele au fost e- 
vacuate înainte de a fi distruse. 
Unitatea israeliană a revenit la 
bază fără nici o pierdere, adu- 
cînd cu sine doi ostateci.

Purtătorul de cuvînt a anun
țat ulterior, în cursul aceleiași 
nopți, că mai multe rachete au 
fost lansate împotriva chibuțului 
Hanita din Galileea Superioară. 
Nu s-au înregistrat pierderi.

Ajutorul american 
către Turcia : 

soluție de compromis

Pină în prezent — precizează 
agenția France Presse — doar 
conducătorii organizațiilor afri
cane au fost eliberați din închi
soare și se consideră că peste 
200 persoane continuă să fie 
private de libertate. Surse gu
vernamentale indică, în acest 
sens, că hotărîrea cu privire la 
eliberarea patrioților și a tu
turor celor implicați în activi
tăți vizînd eliberarea națională 
va fi aplicată în mod gradat.

Evocînd principalele linii po
litice urmate de A.N.C. în ac
tivitatea sa, Abel Muzorewa a 
afirmat că acestea au fost făcu
te cunoscute săptămîna trecută, 
în cadrul declarației comune a 
mișcărilor de eliberare din Rho
desia. El a accentuat asupra 
faptului că orice negocieri cu 
autoritățile de la Salisbury vor 
fi purtate pe baza respectării 
principiului majorității. în în
cheierea declarației sale, pre
ședintele Consiliului Național A- 
frican a subliniat semnificația 
deosebită a pactului ce a dus Ia 
unificarea celor patru mișcări 
de eliberare de pe teritoriul 
rhodesian în sînul unicei orga
nizații a A.N.C.

• Un comitet comun al 
Senatului și Camerei Repre
zentanților a Congresului a- 
merican a elaborat 
de compromis în 
ajutorului militar 
către Turcia. După 
știut, acest ajutor, 
re de 187 milioane __ _
nual, a fost suspendat în ur
ma unei hotărîri a Congre
sului, la 10 decembrie a.c., 
ca urmare a crizei cipriote. 
Potrivit acestei soluții de 
compromis, ajutorul militar 
american către Turcia va fi 
continuat pînă la 5 februarie 
1975. După această dată, aju
torul va putea fi prelungit 
numai dacă șeful executivu
lui american va constata 
„progrese substanțiale în ne
gocierile dintre Grecia și 
Turcia vizînd retragerea for
țelor turcești din Cipru". E- 
laborarea acestei formule de 
compromis are loc în urma 
acordului intervenit marți 
între Casa Albă și forul le
gislativ. Hotărîrea Comite
tului urmează să fie sanc
ționată în următoarele zile 
de către Senat și Camera 
Reprezentanților.

o soluție 
problema 
american 
cum este 
în valoa- 
dolari a-

• MARȚI SEARA, Ia încheierea lucrărilor reuniunii miniștri
lor energiei din țările Pieței comune desfășurate la Bruxelles, a 
fost adoptat textul unei rezoluții care definește strategia ener
getică a „celor nouă" pe termen mediu.

Ministrul francez al industriei, Michel d’Ornano, a anunțat, 
în cadrul unei conferințe de presă, că textul rezoluției mențio
nate prevede reducerea dependenței țărilor C.E.E. față de im
porturile de produse energetice de la 63 la sută, în prezent, la 
aproximativ 40 la sută, în 1985. El a precizat că programele de 
investiții pregătite in vederea realizării acestui obiectiv permit 
să se întrevadă că, la jumătatea deceniului viitor, țările C.E.E. 
își vor putea asigura 50 la sută din necesarul energetic din re
surse interne.
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