
J

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ!
PAGINA A ll-A Au îndeplinit

>4

• Republica noastră socialista. Trasaturi defini
torii, instituții fundamentale (XII): ADUNĂRILE 

GENERALE, COMITETELE Șl CONSILIILE OAMENI
LOR MUNCII

planul anual
Industria județului Neamț

• LITORALUL SE GINDEȘTE DE PE ACUM LA CĂLI
TATEA SERVICIILOR DIN SEZONUL 73

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN • NU, RISIPEI !

Anul XLII Nr. 9361

ÎNCEPE

AGRO

Vineri 15 decembrie 1972 6 PAGINI 30 BANI • FAPTUL DIVERS

ÎNVĂȚĂMÎNTUL Locuitorii
ipf își prezintă orașul

A

Cu fiecare lună care a trecut din 
acești primi ani ai cincinalului, oa
menii muncii din industria județului 
Neamț au adăugat noi succese îin pal
maresul întrecerii în cinstea celei de 
a XXV-a aniversări a republicii. Re
cent, planul pe anul 1972 la produc- 
ția-marfă pe ansamblul industriei ju
dețului a fost realizat cu 18 zile mal 
devreme.

S-au creat astfel condițiile tehnice- 
materiale pentru ca, pînă la finele 
anului, să se producă suplimentar o 
producție-marfă în valoare de 360 mi
lioane lei, cu 40 milioane Iei mai mult 
decît angajamentul luat. Astfel, con
tribuția suplimentară în unități fizice 
a județului Neamț la bilanțul econo
miei naționale pe 1972 se va concre
tiza în : 6 200 tone țevi de oțel, 800 
tone fire și fibre chimice, 25 000 tone 
ciment, 700 tone îngrășăminte azotoa
se în substanță activă, 2 500 betoniere, 
7 000 metri cubi prefabricate din be
ton, 1 300 tone hîrtie, mobilă în va
loare de 12 milioane lei și altele.

Industria județului Brașov

ZOOTEHNIC
Lucrătorii ogoarelor sînt 

invitați la un vast schimb de
experiență pentru creșterea

producției anului viitor
Realizarea sarcinilor ce revin a- 

griculturii în anul viitor, an hotări- 
tor pentru îndeplinirea prevederilor 
planului cincinal înainte de termen, 
constituie un obiectiv de cea mai 
mare însemnătate economică și po
litică. Așa cum s-a subliniat și la 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie a.c„ planul de producție și 
economic pe anul 1973 prevede 
creșteri însemnate, față de realiză
rile de pînă acum, la producția de 
cereale, plante tehnice, legume, 
struguri, fructe, precum și sporirea 
efectivelor de animale. Realizarea 
acestor obiective importante, cu
prinse în hotărîrea plenarei, impu
ne ca în fiecare unitate agricolă 
activitatea de producție și economi
că să fie ridicată pe un plan su
perior, ceea ce presupune 
bine pregătiți profesional, 
să stăpînească și să aplice 
înaintată.

La Congresul al II-lea al 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „O atenție deo
sebită trebuie acordată ridicării ni
velului de cunoștințe al țărănimii, 
al tuturor lucrătorilor din agricul
tură. Trebuie să se înțeleagă bine 
faptul că cultivarea plantelor și 
creșterea animalelor cer cunoștințe 
temeinice. In fond, este vorba de a 
lucra — ca să spun așa — cu ființe 
vii ; fiecare plantă și fiecare specie 
de animale are nevoie de o anumită 
îngrijire, de o anumită hrană. Lu
crătorii din agricultură trebuie să 
posede cunoștințele necesare pentru 
a ști să aplice diferențiat 
științei".

în aceste zile, în toate 
țării se desfășoară ample 
vederea perfecționării 
profesionale și specializării tuturor 
celor care lucrează în agricultură. 
Ca și in anul trecut, în perioada \_____ —______

oameni 
capabili 
tehnica
Uniunii

cuceririle
comunele 
acțiuni în 
pregătirii

decembrie 1972—februarie 1973, în 
toate unitățile agricole, în concor
danță cu măsurile stabilite de con
ducerea de partid și de stat pentru 
promovarea tehnicii și tehnologiilor 
noi în agricultură, se organizează 
cursuri agrozootehnice la care iau 
parte țărani cooperatori, lucrători 
din întreprinderile agricole de stat 
și mecanizatori. Problemele legate 
de organizarea cursurilor agrozoo
tehnice au făcut obiectul unor in
structaje atît pe plan central, cit și 
județean. Realizarea, punct cu 
punct, a programului de propagan
dă agricolă și instruire profesională 
a oamenilor muncii din agricultură 
este o sarcină de mare răspundere 
a organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor populare, a di
recțiilor agricole, a uniunilor coo
peratiste, a conducerilor do unități 
agricole.

Cuprinderea ia cursurile agro
zootehnice a tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, pe formații de 
lucru, constituie un obiectiv de cea 
mai mare importanță, de care de
pinde generalizarea largă în pro
ducție a experienței înaintate, a teh
nologiilor moderne de lucrare a so
lului și de creștere a animalelor. 
Toți cei care lucrează la cîmp sau 
la creșterea animalelor trebuie să 
cunoască cuceririle științei și tehni
cii, să stăpânească baza tehnico- 
materială tot mai puternică, mai 
modernă. Se înfăptuiesc mari lu
crări de irigații, cresc cantitățile de 
îngrășăminte chimice, tractoarele și 
mașinile agricole sînt tot mai com
plexe. Dacă oamenii — toți cei care 
muncesc în agricultură — nu vor 
ști să le folosească cu pricepere, nu 
se va ajunge la rezultatul scontat. 
Tocmai de aceea, măsura de a se

(Continuare în pag. a III-a)
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• CONTRASTE

Niciodată
Pechea

n a fost mai
frumoasă!

Acasă la cei
care au lansat

chemarea la întrecere
• A INTRAT IN FUNCȚIUNE CEN
TRALA TERMICĂ • BAIA COMUNALĂ 
- ÎN PRAGUL INAUGURĂRII • MA
JORITATEA OBIECTIVELOR IN STADIU 
DE FINISAJ • MILIOANE LEI INVESTIȚII 
INTR-UN AN - O CIFRĂ CARE VOR
BEȘTE DESPRE PUTEREA SATULUI 

DE AZI

Aparent, nimic mai simplu decît să înfățișezi dezvolta
rea, într-o anume perioadă de timp, a unui oraș : statisticile 
îți oferă date sintetice — creșterea populației, a producției 
globale, numărul de salariați, volumul de investiții, numărul 
locuințelor noi, rețeaua de dotări social-culturale și edili
tare ș.a.m.d. Nu-ți rămîne decît să le legi într-o argumenta
ție coerentă, să strecori ici-coio cîte o descriere de imagine 
urbană reprezentativă, să surprinzi ceva din freamătul vieții 
și, gata, reportajul e ca și scris ! Așa să fie oare ? Evident, 
asemenea elemente sînt necesare, dar ele rămîn oarecum 
exterioare în raport cu modificările cele mai importante, 
care țin de viața colectivității urbane, a grupurilor sociale, 
a cetățenilor, de mentalitatea, preocupările și aspirațiile 
lor. Tocmai de aceea, vom încerca să definim dezvoltarea, 
în ultimul sfert de 
viziunea celor care 
a lui.

veac, a municipiului Tîrgu-Mureș, prin 
au participat la regenerarea socialistă

Din datele centralizate la direcția 
județeană de statistică rezultă că in
dustria județului Brașov a îndeplinit 
planul producției industriale pe pri
mii doi ani ai cincinalului cu 19 zile 
mai devreme. Aceasta a creat condi
ții ca, pină la finele acestui an, să 
se realizeze o producție suplimentară 
de 1,2 miliarde lei față de prevederile 
cincinalului, producție ce se va con
cretiza în 394 000 bucăți rulmenți, 
75 000 kW motoare electrice, 6 216 mc 
prefabricate din beton, 5 200 tone ma
teriale plastice și rășini sintetice, 298 
tone coloranți, mobilă în valoare de 
34 milioane lei, aproape 600 000 mp 
țesături, 384 000 bucăți tricotaje etc. 
Realizări remarcabile s-au Înregistrat 
și în domeniul bunei gospodăriri a 
materiilor prime, materialelor și for
ței de muncă, ceea ce a făcut ca, prin 
reducerea cheltuielilor de producție, 
să se obțină o economie in valoare 
de 100 milioane lei și un spor de be
neficii de aproape 300 milioane lei.

Industria județului Bihor

de o existentă 
documentar de 

șapte secole, 25
a- 
a- 
de

„Față 
testată 
proape . . 
ani par, la prima vedere, o 
etapă istorică extrem de 
scurtă — îmi atrage aten
ția TRAIAN DUȘA. pro
fesor de istorie Ia Liceul 
de artă. Dar cercetarea 
aspectelor demografice, e- 
conomiee. sociale, spiritua
le, ilustrează creșteri con
siderabile. Procesul de ur
banizare a înregistrat un 
salt spectaculos, populația 
a crescut mai mult decit 
dublu, depășind cifra de 
100 000 de locuitori și mo- 
difieîndu-și radical struc
tura. în favoarea propor
ției de muncitori, tehni
cieni și intelectuali.

Red.: Numărul
muncitorilor este egal 
astăzi cu populația de 
acum 25 de ani a 
orașului.

Cercetez uneori docu
mente ale trecutului și ră- 
mîn impresionat : un oraș 
al micilor meșteșugari și 
al negustorilor a devenit 
azi un centru industrial în 
plină dezvoltare.

Faptul se explică prin 
consecvența cu care parti
dul a aniicat politica de re-

partizare echilibrată a for
țelor de producție pe teri
toriul tării, prin atenția a- 
oordată zonelor lăsate odi
nioară în paragină. O de-

anii socialismului, forme 
noi. intr-un context care 
angajează toate energiile 
creatoare — spune, în 
continuare, interlocutorul

tic. Mă refer atit la con
strucția noului teatru — 
care urmează să fie dată 
în folosință la sfîrșitul a- 
nului și care vădește o

mără printre cele mai re
prezentative ansambluri ur
bane, iar construcțiile ri
dicate aici pentru comple
tarea fronturilor sînt soco
tite de specialiști printre 
cele mai reușite exemple 
de integrare intr-un 
samblu istoric".

Despre consecințele 
voitării industriale a
nicipiului inii vorbește SI
MON MARGARETA, mun
citoare la IPROFIL „23 Au
gust" : „în 1948, în tot ora
șul existau doar două fa
brici — cea în care lucrez 
și fabrica de zahăr — mult 
mai mici decît în prezent 
și cu utilaje vechi. Erau

an-

dez- 
mu-

monstrează, printre altoie, nostru. Un anume fimt al
cifrele aflate în statisticile echilibrului a permis păs-
municipiului. trarea, cu discernământ, a

Tradiția a îmbrăcat, in tradiției și pe plan urbanis-

concepție tot atit de în- 
drăzneafă pe cit fusese, 
peptru anul 1913, aceea a 
Palatului culturii — cit și

Colectivele de muncă din industria 
județului Bihor și-au îndeplinit cu 17 
zile mai devreme planul la producția 
marfă pentru anul 1972, prevăzut ini
țial în cincinal. Potrivit calculelor, in 
zilele care au mai rămas pînă la fi
nele anului, industria județului va 
realiza o producție marfă suplimen
tară în valoare de peste 400 milioane 
lei. Pînă in prezent au fost date 
peste plan : 43,6 milioane kWh ener
gie electrică, 272 tone oțel brut, 2 337 
tone alumină, mașini-unelte pentru 
așthierea metalelor in valoare de 
9,4 milioane lei, 17 193 tone produse 
petroliere, 153 000 mp țesături tip 
bumbac, mobilă în valoare de 6,5 mi
lioane lei, 143 000 tricotaje, confecții 
textile în valoare de 7,8 milioane lei, 
40 600 perechi încălțăminte, 2 811 tone 
ulei comestibil și alte produse.

Industria orașului 
Sf. Gheorghe

• Investiții : 1961—1965 — 1,4 miliarde ; 1966—1970 
— 2,9 miliarde ; 1971—1975 — peste 3 miliarde lei.

• Capacități de producție puse in funcțiune în 
ultimii 25 de ani — peste 30.

• Volumul producției industriale : 1959 — 0,75 mi
liarde ; 1965 — 1,9 miliarde ; 1971 — 4,5 miliarde ; 
1975 (estimat) — 7 miliarde lei.
• Populația salariată — 63 000 oameni, din care 

47 000 muncitori.
• Creșterea numărului salariaților : 1971/1965 

140,1 la sută ; 1971 1960 — 199,2 la sută.

1930
38 517

CREȘTEREA POPULAȚIEI :
1948

47 043
1956

65 456
1966

88 464
1970

100 541
1971

105 346

la piața centrală a orașu
lui. îmi amintesc că, pînă 
prin anii 1951—1952, în a- 
ceastă piață se ținea tirgul 
săptăminal, cu 
dăria 
urma

destui oameni fără lucru 
pe atunci. Noile întreprin
deri au dat multor oameni

toată mur- 
o lăsa in

Gheorghe 
SASÂRMAN

...Locuitorii comunei Pe
chea, din județul Galați, se 
află la ora bilanțului. De 
ce ? Să ne reamintim... în 
primele zile ale anului, de 
aici, de la Pechea, a pornit 
o mobilizatoare chemare la 
întrecere adresată tuturor 
consiliilor populare, tuturor 
cetățenilor din oomunele și 
satele patriei, pentru buna 
gospodărire a satelor, pen
tru dezvoltarea lor social- 
economică. Obiectivele che
mării, care au fost stabilite 
printr-o amplă consultare 
a obștei, vizau măsuri con
crete pentru valorificarea 
tuturor bogățiilor comunei, 
pentru crearea unor dotări 
edilitar-gospodărești care 
să satisfacă cit mai bine 
cerințele de progres și ci
vilizație ale satului con
temporan.

Ion Marinescu, primarul 
comunei ne prezintă un 
scurt bilanț al realizărilor 
celor care au lansat chema
rea la întrecere.

— Centrala termică a in
trat deja în funcțiune. Li
ceul, căminul cultural, noul 
bloc de 12 apartamente 
pentru salariații comunei 
au primit căldură. Pe 15 
decembrie, baia comunală 
va fi dată și ea în folosință. 
Construcțiile C.A.P. sînt și 
ele. gata : grajdul de 180 de 
capete, magazia pentru 
materiale, creșa de viței 
pentru 250 de capete și 
bucătăria furajeră. Ora bi
lanțului ne găsește și cv 
celelalte lucrări edilitar- 
gospodărești terminate sau 
în curs de finisare : grădi
nița de copii, teatrul de 
vară cu 1 000 de locuri, 
complexul de producție și

pe care
lui ; de mai bine de 

ea se nu (Continuare în pag- a IV-a)

X.
Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș

Mobilizate de apropiata aniversare 
a republicii, colectivele întreprinde
rilor industriale din orașul Sf. 
Gheorghe pășesc cu pași siguri pe 
drumul realizării cincinalului ir. 
numai patru ani și jumătate. La 14 
decembrie 1972 — cu 16 zile inainte 
de termen — ele și-au realizat sar
cinile planului pe anul in curs la 
producția marfă și globală. Vor da 
astfel peste prevederile planului 
peste 200 000 m p țesături bumbac, 
mobilă in valoare de 400 000 lei, 4 
milioane litri ape minerale, peste 40 
tone brînzeturi etc., produse a căror 
valoare se ridică la peste 21 milioane 
lei. De asemenea, acordind o atenție 
deosebită, din prima zi a anului, ex
portului, ele au reușit să-și îndepli
nească și sarcinile la export pe data 
de 10 decembrie, deci cu 21 zile 
înainte de termen. Pînă la sfirșitpl 
anului vor asigura o producție supli
mentară la export in valoare de peste 
4 milioane lei.

Centrala sârli

prestări de servicii 
C.A.P. (tronsonul A) și al
tele.

E ușor de enumerat a- 
cum, in cîteva secunde, re
zultatele obținute. Dar tre
buie spus că ceea ce s-a 
realizat aici la Pechea, în- 
tr-un singur an, nu-și are 
echivalentul nici în cîteva 
secole. Pentru că nimeni 
nu-și închipuia vreodată 
că la Pechea va 
1972 canalizare, 
bilă la robinet, 
centrală și 
dotări.

— N-a fost, firește, ușor 
să înfăptuim toate aceste 
lucrări, ne spune primarul. 
Nici' n-am prea avut timp 
să ne gîndim dacă e ușor 
sau nu. Totdeauna ne-am 
gindit că trebuie să facem 
și ne-am cintărit forțele in 
așa fel incit să putem rea
liza toate obiectivele pro
puse, 
fiecare 
noastre 
datoria 
umărul 
mumei, 
mai lămurim' 
singuri știau că tot ce fac, 
fac pentru ei. Acest ade
văr a fost verificat de fie
care în anii de după coope
rativizare. Așa a ajuns coo
perativa să aibă o ave
re obștească de peste 63 
milioane lei. Prin mun
că. Munca e avuția noastră. 
Au muncit toți, și, laolal
tă, în C.A.P., au reușit să 
ajungă azi multimilionari.

Ca să revin mal direct la 
subiect, am avut și greu
tăți ! Iată, de pildă, ploile 
din toamna aceasta ne-au 
c-am dat de furcă nu nu-

exista în 
apă pota- 

încălzire 
toate celelalte

Important este că 
locuitor aii comunei 
a înțeles că e de 
tuturor de a pune 
la propășirea co- 

N-a fost nevoie „să 
.“ oamenii, ei

mai în cîmp. Tocmai săpa- 
sem șanțurile pentru cana
lizare, pentru conductele 
de apă de la centrala ter
mică cînd, în anumite zone 
ale comunei, ploile ni le-au 
astupat. A trebuit să le fa
cem din nou. Am muncit, 
cum s-ar spune, de două 
ori. Apoi nici cu materia
lele de care am avut ne
voie n-a fost prea ușor. Un 
timp, la balastierele de la 
Candrea și Liești nu s-a 
putut intra tot diri cauza 
ploilor. Am găsit insă ma
teriale prin alte părți și 
șantierele comunei au avut 
tot ce le trebuie.

Străbatem din nou 
e tot 

un
Centrul și 

au fost 
soluții

r

• La Londra a apărut volumul : „Nicolae Ceaușescu 
Omul, ideile sale, înfăptuirile pe calea socialismului".
• R. D. Germană a devenit membră a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa • La Rawalpindi s-a 
anunțat o nouă întîlnire la nivel înalt indo-pakistaneză

După Combinatul minier din Su
ceava, întreprinderea minieră Do- 
brogea și întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice Banatul, 
o nouă și importantă unitate din 
cadrul Ministerului Minelor. Petro
lului și Geologiei raportează înde
plinirea planului anual. Este vorba 
de Centrala sării, care și-a realizat 
sarcinile anuale la producția globa
lă și marfă cu 20 de zile mai de
vreme. La obținerea acestui succes, 
consacrat aniversării unui sfert de 
veac de la instaurarea republicii, o 
contribuție esențială au adus între
prinderea minieră Rm. Vîlcea, sali
nele Slănic-Prahova, Cacica și Ocna 
Mureș. Realizările de pînă acum fac 
posibilă livrarea peste plan, pînă la 
finele anului 1972, a unor importan
te cantități de produse : 80 000 tone 
de sare, 20 000 tone de calcar pen
tru industria sodei. 1 500 tone de talc, 
300 tone de mică, 200 tone de gra
fit, 400 tone de cuarțuri, 80 tone de 
azbest și altele, in valoare de peste 
12 milioane de lei. Demn d-e remar
cat este faptul că sporul de pro
ducție se obține în proporție de 70 
la sută pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Mijloacele mecanizate de 
încărcare, folosite pină la 
un timp, au devenit apoi 
inutile. O singură forță 
rămânea disponibilă — a- 
ceea a conștiinței umane. 
Voința oamenilor. Și oa
menii aceștia anonimi, din 
pădurile insulelor Brăilei, 
au dovedit încă o dată un 
înalt spirit de abnegație, 
de eroism.

Au cărat 
plutele. Cu 
au salvat
cubi de lemn. Iar munci
torii de la fabricile com
binatului de exploatare a 
lemnului nu au inregis- 
trat nici o oră de stagnare 
a producției. Fluxul pro
cesului productiv s-a des
fășurat normal, pentru că 
un alt „flux", acela 
puterii de dăruire a oa
menilor, a acționat 
tumultuos decît apele.

Dunărea depășise cotele 
de inundație. Apa năvălea 
tumultuoasă in parchetele 
de pădure ale unității de 
exploatare a lemnului din 
Brăila. Șuvoaiele se bu
luceau bezmetic, barind 
exploatarea pe canalul 
Măcinului, in pădurile din 
parchetele Bisca și Bran. 
Pentru scurtă vreme însă. 
Pentru că in ecuația na
turii dezlănțuite nu intra 
o necunoscută : forța, vo
ința muncitorilor foresti
eri. Nivelul Dunării atin
sese deja cota 500. dar ei 
nu se dădeau bătuți.

După cum ne-a relatat 
Ionel Ibănescu, inginerul 
șef al întreprinderii, un 
comandament de condu
cere a operațiunilor de 
salvare acționează la toate 
parchetele supuse inunda
țiilor. Punctele ..fier
binți" 1 Canalul Măcinu
lui, parchetele Blasova și 
Catargiu. Aici, echipele 
conduse de Virgil Pascu. 
Badea Negoiță, Anastase 
Boroș, Alexe Ivanov și

V

Pe- 
a- 

an.
chea. Comuna 
ceea de 
și totuși alta, 
fațadele 
modernizate prin 
simple și ieftine. A apă
rut o modernă piață co
munală. Autobuzele opresc 
într-o stație „ca la oraș", 
luminată fluorescent. în 
dreptul fiecărei curți, pode
țele de beton dau o notă 
de frumusețe și bună gos
podărire. Noul pod de pes
te apa Suhurluiului va fi 
și el gata curind, asfaltul a 
fost turnat.

La Pechea, în acest 
an, fiecare locuitor al 
comunei a fost intr-un fel 
un constructor. Chiar și cei 
mai tineri au ținut să aju
te la anumite lucrări, în
deosebi la. cele la care se 
cerea mină de lucru necali- 
ticată. Tinerii comunei.

acum
caselor

T ud orei OANCEA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Ioniță Trandafir au smuls 
apelor lemnul prețios, l-au 
încărcat pe plute, in bărci 
șt in șlepuri și l-au trans
portat către Combinatul 
de exploatare și industria
lizare a lemnului Brăila.

a fabricilor de PAL și a 
fabricii de chibrituri.

...Sintem la unul din 
sectoarele în care continuă 
bătălia dramatică pentru 
punerea la adăpost a unor 
importante valori mate-

S-a întîmplat
pe Dunăre

Alte două echipe, con
duse de Gheorghe Voicu 
și Cristache Stoli, nu au 
cunoscut nici ele odihna ; 
ziua . și noaptea au acțio
nat cu plute și bărci in 
parchetul Bisca. Au fost 
salvate sute de metri cubi 
de lemn — materia primă

riale : sectorul Bran. Aici, 
oamenii conduși de mais
trul Vasile Dumitru au 
depus, timp de trei zile și 
trei nopți, eforturi supra
omenești. Au muncit uzi 
pină la piele. Șlepul care 
le venise în ajutor trebuia 
încărcat cit mai repede.

cu bărcile. Cu 
brațele. Astfel 
mii de metri

al

mai

N. Gr. MĂRĂȘANU
corespondentul
„Scînteii"



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 15 decembrie 1972

A
REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

Trăsături definitorii/ instituții fundamentale (XII)
Participarea largă a 

maselor populare la con
ducerea vieții economice 
atît la nivel național cît 
și la nivelul fiecărei 
unități productive, trăsă
tură definitorie a repu
blicii noastre socialiste — 
se fundamentează pe rea
litatea esențială că în 
România oamenii muncii 
sînt, deopotrivă, proprie
tari colectivi ai mijloace
lor de producție, produ
cători ai bunurilor mate
riale și beneficiari .ai re
zultatelor muncii. Situa
ție fundamental deosebită 
de stările de lucruri din 
lumea capitalistă unde, 
pînă și în cele mai demo
cratice republici burghe
ze, caracteristice sînt re
lațiile sociale de exploa
tare, decurgind din pro
prietatea capitalistă asu
pra mijloacelor de pro
ducție. Chiar și in cadrul 
diverselor variante ale 
„capitalismului popu
lar", așa-zisa participare 
a muncitorilor la condu
cerea întreprinderilor, ca 
urmare a deținerii unor 
acțiuni, are un caracter 
pe cît de demagogic, pe 
atît de iluzoriu, dat fiind 
că menținerea „pachetu
lui de control" (marea 
majoritate a acțiunilor) 
în mîinile capitaliștilor 
face ca puterea de deci
zie să le aparțină in ex
clusivitate acestora.

Dezvoltarea continuă a 
democrației economice, 
parte integrantă a proce
sului de adincine a demo
cratismului orânduirii 
noastre, constituie obiec
tul unei permanente pre
ocupări a partidului care 
vede în aceasta o pirghie 
hotărîtoare a progresului 
societății. în acest sens 
partidul a acționat siste
matic, mai ales în peri
oada marcată de Congre
sele IX și X, pentru per
fecționarea cadrului or
ganizatoric favorabil par
ticipării celor ce muncesc 
la conducerea economiei, 
cit și spre a conferi aces
tei participări un caracter 
pe cît de efectiv, pe aiit 
de eficient, sistematic or
ganizat.

Principala modalitate 
organizatorică prin eare 
se asigură participarea 
nemijlocită a oamenilor 
muncii la conducerea ac
tivității economico-socia- 
le o constituie adunarea 
generală a oamenilor 
muncii, for suprem al 
conducerii muncitorești 
în unitățile socialiste de 
stat din industrie, agri
cultură, transporturi, con
strucții, comerț, institute

de proiectări și cercetări 
etc., formă superioară a 
conducerii colective. Avînd 
atribuții din cele mai largi 
și deosebit de importante 
în domenii diverse — de 
la dezbaterea și soluționa
rea problemelor legate de 
îndeplinirea sarcinilor dc 
plan, pînă la exercitarea 
controlului asupra organe
lor de conducere ale În
treprinderii — adunarea 
generală a oamenilor 
muncii reprezintă in ace
lași timp, un mijloc de 
dezvoltare a conștiinței so
cialiste, de întărire a dis

tribuirea muncii, partici
parea la consiliul inter- 
cooperatist teritorial, aso
cierea la UJCAP, asocie
rea și cooperarea cu alte 
cooperative agricole și or
ganizații de stat și coope
ratiste la lucrări de inte
res comun, aprobarea re
gulamentului de ordine 
interioară etc.

Procesul de lărgire a 
democrației economice 
și-a găsit o ilustrare 
pregnantă prin instituțio- 
nalizarea în ultimii ani a 
comitetelor și consiliilor

w

GENERALE,
COMITETELE
SI CONSILIILE 

OAMENILOR MUNCII
oiplinei și responsabilită
ții sociale a oamenilor 
muncii, de stimulare a 
inițiativei lor creatoare în 
buna gospodărire a avu
tului obștesc.

în unitățile cooperatis
te, adunarea generală este 
organul suprem de con
ducere al cooperativei, 
singura în măsură să ho
tărască asupra întregii ac
tivități economice, finan
ciare și organizatorice a 
acesteia. în atribuțiile a- 
dunării generale din 
C.A.P. intră alegerea con
siliului de conducere și a 
comisiei de revizie, pre
cum și adoptarea de ho
tărîri privind aprobarea 
planului de dezvoltare în 
perspectivă și a planului 
anual de producție și fi
nanciar, organizarea și re-

oamenilor muncii, ca or
gane de conducere colec
tivă a întreprinderilor și 
centralelor industriale. 
Avînd un caracter delibe
rativ, de lucru, ele adop
tă hotărîri în problemele 
esențiale ale activității 
economice și sociaile, fie 
că e vorba de îndeplini
rea sarcinilor de plan, 
planificarea și organiza
rea producției, realizarea 
investițiilor, gospodărirea 
fondurilor materiale și 
bănești, fie de respectarea 
normelor disciplinei so
cialiste. Alcătuite din ca
dre de conducere tehni- 
co-administratlvă și alți 
specialiști, din reprezen
tanți aleși ai salari aților, 
din secretarul organizației 
de partid, secretarul or
ganizației U.T.C., pre

ședintele comitetului sin
dicatului din unitatea res
pectivă, comitetele și con
siliile oamenilor muncii 
sînt în măsură să adopte 
decizii care să fie rezul
tatul confruntării libere 
de păreri, rodul gindirii, 
priceperii și experienței 
colective a cadrelor de 
conducere și specialiștilor, 
a celor mai înaintați 
muncitori.

Pe linia aplicării an- 
samblului de măsuri sta
bilit de Conferința Na
țională pentru perfecțio
narea conducerii vieții 
social-economice, plenara 
C.C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie a. c. a adoptat 
hotărîri importante nje- 
nite să adînoească. în 
continuare, democrația e- 
conomică. Au fost, astfel, 
create consiliile de con
trol muncitoresc al activi
tății economice și sociale, 
precum și comisiile pe do
menii, ca organisme ob
ștești ale comitetelor și 
consiliilor oamenilor mun
cii, aflate sub îndrumarea 
organizațiilor de partid 
din unitățile respective. 
Avînd atribuții bine pre
cizate în efectuarea con
trolului asupra unor do
menii importante ale pro
ducției, ca și ale relațiilor 
de muncă, ele sînt menite 
să contribuie, prin atrage
rea largă a oamenilor 
muncii, la soluționarea o- 
perativă și competentă a 
problemelor tot mai com
plexe ale activității eco- 
nomico-sociale.

Practica socială confir
mă corelația organică 
dintre dezvoltarea demo
crației economice și ridi
carea nivelului conștiin
ței socialiste a oamenilor 
muncii. în aceeași mă
sură în care democrația 
este o pîrghie de educare 
politică a maselor, parti
ciparea conștientă și 
eficientă a acestora la 
conducerea societății de
pinde în măsură hotări- 
toare de nivelul lor poli
tico-ideologic, de pregă
tirea lor profesională.

Continua perfecționare 
a cadrului instituțional 
menit să creeze condiții 
favorabile adîncirii demo
crației economice se afir
mă ca unul dintre prin
cipalele mijloace de acce
lerare a dezvoltării eco- 
nomico-sociale a societății 
noastre, de afirmare ple
nară a roluilui clasei mun
citoare, de alasă condu
cătoare în Republica So
cialistă România.

(Articolul următor va 
avea ca temă „Frontul
Unității Socialiste").

Noul hotel „Arcașul" 
din Suceava

Niciodată 
Pechea 

n-a fost mai 
frumoasă!
(Urmare din pag. I)

membrii organizației U.T.C. au a- 
vut în acest sens un obiectiv con
cret : baza sportivă.

— A fost un volum mare de mun
că, ne declara tovarășul Eugen Va- 
lache, locțiitor al secretarului comi
tetului de partid, de fapt, cel care 
a răspuns în mod direct de acest 
obiectiv. Peste 80 la sută din lucrări 
au fost executate de tineri. îndeo
sebi la defrișatul terenului, la îm
prăștiatul balastului, al pămîntului și 
ai zgurei.

Investițiile făcute de C.A.P. numai 
în acest an, pentru „saltul" comu
nei spre urbanizare, se ridică la 
suma de 11 «milioane lei. Dar pe- 
chenii sînt oameni calculați, buni 
gospodari, știu să investească, dar 
să și economisească. Astfel, numai 
valoarea lucrărilor executate prin 
muncă patriotică se ridică la peste 
3 milioane lei. Președintele C.A.P., 
Ion Negoiță, Erou al Muncii Socia
liste, om cunoscut nu numai în co- 
rhuna și în județul lui. ci în toată 
țara, ne spune : ..Am muncit în a- 
cest an poate mai mult ca în toți 
ceilalți. Și explicația nu e greu de 
găsit. Cooperatorii noștri n-au avut 
de rezolvat numai problemele mun
cilor agricole, ci și problemele co
munei în care ei trăiesc și muncesc. 
Dar ăm găsit soluții și timp pen
tru a le rezolva pe toate. Doar pen
tru noi și copiii noștri muncim".

Prin munca
creatoare 

a colectivului
Printr-o mai bună gospodărire și 

întrebuințare judicioasă a materiei 
prime, fabrica noastră a economisit 
54 tone material fibros. ba secția 
fabricație I valoarea importurilor 
de site și postavuri s-a redus cu a- 
proape 100 000 lei valută. Economii 
importante se obțin și prin intro
ducerea în fabricație a unor pro
duse noi, care înlocuiesc articole 
similare din import sau contribuie 
la micșorarea consumurilor de ma
terii prime. Astfel, a fost asimilat 
filtrul pentru motorină „ROMAN" 
ce va fi folosit la motoarele „RO- 
MAN-Diesel“. renunțîndu-se la im
portul de filtre pentru asemenea 
motoare. în prezent se lucrează la 
obținerea unui produs nou în țara 
noastră, denumit fagure pentru uși 
celulare. Fagurele va putea fi utili
zat ca înlocuitor al cherestelei de 
umplutură la uși, eoonomisindu-se 
în acest fel importante cantități de 
material lemnos. Folosirea acestui 
fagure are și alte avantaje : se re
duc cheltuielile de producție pentru 
confecționarea ușilor, greutatea u- 
nei uși se micșorează cu circa 4 kg, 
în timp ce rezistența acesteia va 
crește. De menționat că fagurele 
pentru uși celulare se fabrică cu 
ajutorul, unei mașini proiectate și 
construire in întregime în cadrul 
acțiunilor de autodotare.

Elena CSEREI 
Georgeta POMPONIU 
ingineri, Fabrica de hîrtie 
Bușteni, județul Prahova

Din deșeuri, 
produse 

valoroase
Colectivul Fabricii de prefabri

cate pentru construcții „Dacia" din 
Ploiești se preocupă permanent de 
economisirea materiilor prime și 
materialelor — îndeosebi a metalu
lui, care constituie materia primă 
de bază a întreprinderii. Iar roa
dele n-au întârziat să se arate : fo
losind deșeurile socotite nerecupe
rabile. care inainte luau drumul o- 
țelăriilor, sub formă de fier vechi, 
colectivul fabricii a realizat de la 
începutul anului și pînă acum pro
duse în valoare de peste 3 500 000 
de lei ; cantitatea totală de metal 
economisit anul acesta se ridică la 
peste 650 de tone. însemnate econo
mii de metal au fost obținute și 
prin introducerea unor noi tehno
logii de fabricație. Angajamentul 
colectivului întreprinderii, de a da 
pînă la finele acestui an o produc
ție suplimentară de circa 9 000 000 
lei, va fi îndeplinit.

Constantin DRAGU1IN 
tehnolog,
Fabrica de prefabricate 
pentru construcții „Dacia" 
Ploiești

Oriunde și oricum s-ar manifesta, 
mare sau mică, de bani sau materiale, 

de muncă sau de timp

Milioane la... retopit
Am reținut, din nu

meroasele idei prețioa
se cuprinse in expu
nerea secretarului ge
neral al partidului la 
Plenara C.C. al P.C.R. 
din 20—21 noiembrie 
a.c., pe aceea privind 
rezervele mari de eco
nomisire a metalului 
existente în fiecare În
treprindere consuma
toare de metal. Și în 
unitățile industriale 
ale județului Argeș se 
face risipă de metal. 
Mă refer cu deosebire 
la pierderile care se 
înregistrează în pro
cesul de prelucrare, 
din cauza dimensiuni
lor exagerate ale unor 
profile sau piese. Lu
nar, de la Uzina de 
autoturisme Pitești, de 
la Uzina mecanică 
Muscel, de la fabrica 
de motoare electrice, 
de la unitățile Grupu
lui industrial de petro
chimie, de pe șantiere
le întreprinderii de 
construcții industriale 
etc. iau calea oțelării- 
lor din Reșița și Hu
nedoara sute de tone 
deșeuri de metal. în 
zece luni ale acestui 
an, valoarea totală a 
deșeurilor feroase și 
neferoase (sub formă 
de șpan, resturi, tăie- 
'turi) care au fost tri
mise la retopit s-a ri
dicat la peste 60 000 000 
lei. Nu-mi propun să 
fac un calcul al pier
derilor de muncă, e-

nergie, cocs care rezul
tă din cantitatea de 
metal transformată in 
fier vechi, dar sînt si
gur că ele sînt foarte 
mari, că există sufi
ciente posibilități ca 
deșeurile să fie reduse 
la minimum.

Pierderile materiale 
nu se rezumă însă nu
mai la atît. De foarte 
multe ori, deșeurile, 
mai ales șpanul, nu se 
trimit oțelăriilor balo
tate în mod corespun
zător (sfărimate sau 
presate, în prealabil, 
pentru a ocupa un loc 
redus în vagoane și 
autocamioane), ceea ce 
duce la folosirea nera
țională a mijloacelor 
de transport respecti
ve. într-un vagon cu o 
capacitate de 10—15 
tone, de pildă, se în
carcă doar 4—6 tone de 
deșeuri. Procedînd așa, 
numai uzina de auto
turisme — care, deși 
dispune de un sfări- 
mător de șpan, trimi
te șpanul nebalotat 
— a utilizat în 
plus pînă acum 200 de 
vagoane de marfă. A- 
ceeași uzină, cu toate 
că are în dotare 
un utilaj pentru 
cîntărirea deșeurilor 
pe care le expediază 
oțelăriilor, trimite șpa
nul neeîntărit, ceea ce 
generează ulterior liti
gii între oțelării și în
treprindere, cheltuieli

inutile de fonduri bă
nești.

Un alt aspect pe care 
vreau să-1 semnalez 
este acela al gospodă
ririi deșeurilor de me
tal. în multe în
treprinderi argeșene 
deșeurile sînt arunca
te claie peste grămadă, 
amestecate, cele feroa
se cu cele neferoase, 
amestec care, din cite 
se înțelege, provoacă 
greutăți oțelăriilor. Pe 
de altă parte, la Grupul 
industrial de petrochi
mie din Pitești zac 
nefolosite de mai mul
tă vreme circa 200 tone 
bidoane goale. Ele nu 
sînt valorificate, chi
purile, deoarece au un 
volum mare și ar costa 
scump transportul lor. 
Dar nimeni nu se gîn- 
dește să le taie și să 
le baloteze cum tre
buie. pentru a putea fi 
trimise la retopit, dacă 
nu pot fi folosite în 
alte scopuri.

M-am referit doar la 
cîteva aspecte ale pro
blemei în discuție și 
nu vreau să închei 
înainte de a-mi expri
ma speranța că factori •’ 
de răspundere din uni
tățile amintite vor lua 
măsuri hotărîte pentru 
închiderea tuturor su
papelor prin care se 
risipește metalul.

Ion ONICEL
Pitești

Practici păgubitoare 

în recuperarea ambalajelor
Ambalajele de trans

port reprezintă circa 
10 la sută din valoarea 
mărfurilor livrate co
merțului de stat și 
cooperatist de către 
unitățile producătoare 
de bunuri de consum. 
După cum se știe, în 
toate județele există 
întreprinderi speciale 
de colectare și valori
ficare a ambalajelor 
(I.C.V.A.) ; de această 
problemă se ocupă și 
întreprinderile județe
ne ale cooperației de 
consum (IJECOOP). 
Cu toate acestea, în 
multe județe se degra
dează anual însemnate 
cantități de ambalaje 
provenite din recupe
rări și „depozitate" sub 
cerul liber. De ce ? 
Pentru simplul motiv 
că unitățile furnizoare 
de mărfuri preferă, din 
comoditate, ambalaje 
noi. Numai în cadrul 
IJECOOP Mureș zac 
în stoc și se degradea
ză ambalaje din recu
perări în valoare de 
peste 1 000 000 de lei 
(lăzi, navete, sticle, 
borcane). N-au nevoie 
de ele unitățile indus
triale ? Au, fără îndo

ială, dar e mai comod 
să comanzi și să plă
tești ambalaje noi, 
chiar dacă le aduci de 
la distanțe apreciabile. 
Astfel, deși IJECOOP 
Mureș are ca stoc su- 
pranormativ peste 
500 000 de sticle. între
prinderea județeană a 
viei și vinului preferă 
să cumpere sticle noi 
de la Fabrica de sticlă 
din Turda. Același lu
cru se întîmplă și cu 
lăzile. în timp ce la 
noi, la IJECOOP, pu
trezesc, fabrica de con- 

’ serve „Mureșeni" din
Tg. Mureș comandă 
lăzi noi la U.E.I.L. So- 
vata, U.E.I.L. Reghin 
ș.a.m.d. Situații ase
mănătoare se petrec, 
din cîte cunosc. în 
multe unități și județe 
ale țării.

Astfel stînd lucruri
le, este lesne de în
chipuit ce pagube de 
materiale (material 
lemnos, în cazul lăzi
lor). de muncă și de 
bani se aduc economiei 
naționale, datorită co
modității unora. Dar 
nu numai atît. Pentru 
a scăpa de stocu
rile mari de am

balaje, unele unități 
procedează la casarea 
forțată, artificială a 
ambalajelor, etichetin- 
du-le „depășite ca tip" 
sau „cu mișcare lentă". 
Evident, problema re- 
folosirii ambalajelor e 
mult mai vastă, dar și 
mai întortocheată, pen
tru că așa vor unii s-o 
facă.

Pentru înlăturarea 
neajunsurilor actuale, 
eu aș propune ca fur
nizorii de mărfuri să 
fie obligați să primeas
că, direct de la be
neficiari sau prin u- 
nitățile I.C.V.A. și ale 
IJECOOP, toate am
balajele bune de folo
sit. De asemenea, să se 
prevadă interdicția a- 
cestora de a achizițio
na ambalaje noi fără 
avizul prealabil al or
ganelor I.C.V.A. și ale 
IJECOOP. Este timpul 
să se pună ordine și 
în activitatea, atît de 
subestimată pînă acum, 
de refolosire a amba
lajelor.

Gheorghe 
M. BUCUR 
merceolog principal 
la IJECOOP Mureș

Industria turistică a litoralului, 
prin natura activității sale, prin ca
racterul ei sezonier, încheie anul 
mult mai devreme decit celelalte 
sectoare ale economiei. Acest fapt 
a determinat conducerea Ministerului 
Turismului să înscrie ca punct prin
cipal pe ordinea de zi a ultimei 
ședințe de colegiu analiza activității 
pe 1972 a acestui important sector al 
turismului.

Față de anul 1969 — anul celei mai 
bune circulații turistice pină la acea 
dată — numărul turiștilor veniți 
să-și petreacă vacanța pe coasta ro
mânească a Mării Negre a crescut, 
in 1972. cu 41 la sută. In sezonul de 
vară al acestui an, litoralul nostru a 
găzduit circa 1 milion de oaspeți, cu 
peste 110 000 mai mulți decit in anul 
trecut.

Ce arată aceste cifre ? Că numărul 
turiștilor care vin să-și petreacă va
canța pe „Riviera românească" crește 
de la un an la altul. Acest lucru se 
datorește — cum bine se sublinia in 
respectiva analiză — atenției deose
bite pe care conducerea de partid și 
de stat a acordat-o și o acordă dez
voltării unei puternice industrii tu
ristice pe țărmul Mării Negre. Este 
elocvent în acest sens faptul că, in 
sezonul de vară 1972, litoralul a pus 
la dispoziția oaspeților săi peste 
92 000 de locuri de cazare.

între factorii care au influențat în 
mod pozitiv opțiunea turiștilor veniți 
pe litoralul nostru în ultimii ani — și 
mai ales in acest an — se numără, 
fără îndoială, difersîficarea cazării 
și creșterea dotărilor în domeniul 
agrementului. Actuala structură a 
capacităților de cazare — 68,5 la sută 
în hoteluri, vile și sanatorii și 31,5 
la sută in căsuțe, corturi, campinguri 
— este în măsură să satisfacă, cum 
bine se poate vedea, cele mai diverse 
gusturi și cerințe.

în ultimii ani o atenție deosebită 
a fost acordată — paralel cu dezvol
tarea bazei materiale a cazării — și 
construirii unor noi capacități de 
alimentație publică, care să contri
buie, în mod direct, la creșterea ni
velului și operativității servirii. în 
ședința de colegiu s-a apreciat că 
cele aproape 115 000 de locuri aie 
unităților de servire, din care 79 231 
in saloane, satisfac — ca număr — 
cerințele turiștilor ; sînt necesare 
însă eforturi pentru diversificarea 
lor.

Anul 1972 a marcat progrese evi
dente și în ce privește creșterea, ca

volum și diversitate, a dotărilor des
tinate agrementării vacanței turiști
lor. Numai în 1972 s-au oonstruit 
25 de piscine, dintre care 4 cu apă 
caldă, un bazin olimpic de inot aco
perit, un delfinariu, iar numărul te
renurilor de mini-golf, de tenis, al 
ambarcațiunilor și jocurilor distrac
tive de pe plajă și din hoteluri a 
crescut, de asemenea, considerabil.

Eforturile ce se fac an de an 
pentru asigurarea unor condiții din
tre cele mai bune turiștilor, care-și 
aleg ca loc de vacanță litoralul nos
tru, au fost mai bine susținute în

special spre perfecționarea organi
zării activității unităților de bază in 
servirea turiștilor — hotelul și res
taurantul — spre creșterea răspun
derii conducătorilor din verigile de 
contact cu turistul, pentru o mai 
bună gospodărire generală, pentru 
ealitatea serviciilor.

în acest scop, colegiul ministerului 
a aprobat măsura de reorganizare a 
unităților de cazare și alimentație 
în sistemul de complexe turistice. 
Această măsură conține premisele — 
așa cum au remarcat mai toți prac
ticienii turismului — unor certe

sionale pentru a se stabili — pe baza 
unor criterii precise — care întru
nesc calități pentru exercitarea aces
tei funcții și care nu. Faptul că șeful 
de complex va aviza angajarea per 
sonalului permanent și sezonier, că 
va răspunde de pregătirea lui profe
sională în perioada dinaintea sezo
nului (la cursurile de instruire de 
scurtă durată) și în perioada post- 
sezon (Ia policalificare) va avea, fără 
îndoială, un efect pozitiv asupra 
perfecționării generale a calității 
serviciilor.

în strînsă legătură cu această mă-

Prea devreme ? Nicidecum!
LITORALUL SE GÎNDEȘTE DE PE ACUM

LA CALITATEA SERVICIILOR DIN SEZONUL ’73

acest an și pe linia îmbunătățirii 
calității serviciilor din hoteluri și 
restaurante.

Asupra rezultatelor generale ale 
anului 1972 — în care, intr-o activi
tate atît de complexă, cum este tu
rismul, multe lucruri nu și-au 
găsit împlinirea — s-a insistat pe 
larg în respectiva ședință. Nu ne 
propunem aici să stăruim asupra 
lor. Esențial este faptul că s-au făcut 
eforturi stăruitoare pentru depistarea 
cauzelor și neajunsurilor care, intr-o 
măsură mai mare sau mai mică, pot 
influența — și din păcate mai in
fluențează încă — calitatea serviciilor, 
eficiența activității turistice. Pentru 
că — așa cum pe bună dreptate s-a 
subliniat — actuala bază materială a 
litoralului nostru, luată în ansamblul 
ei, este competitivă fără rezerve cu 
cea din țările cu turism dezvoltat. în 
concordanță cu această realitate, mă
surile preconizate pentru pregătirea 
sezonului 1973 au fost orientale în

CITEVA CONCLUZII 
Șl MASURI CONTURATE 
ÎN URMA UNEI ANALIZE 

FĂCUTE DE COLEGIUL 
MINISTERULUI TURISMULUI

avantaje pentru îmbunătățirea cali
tății prestațiilor turistice. în primui 
rind prin aceea că șefii de-complexe 
— care vor avea în conducere 3—4 
unități hoteliere și de restaurant — 
vor fi, în mod obligatoriu, cadre per
manente. Ei vor fi recrutați din 
rândul celor mai capabile cadre de 
la actualele I.H R. (întreprinderi de 
hoteluri și restaurante) și din rețeaua 
existentă ; în decursul a 2—3 an., 
ei vor fi supuși unor testări profe-

sură este și accentuarea în 1973 a 
preocupărilor in domeniul policali
ficării. Cheia eficienței industriei 
turistice a litoralului s-a numit 
și se numește și astăzi : permanen
tizarea cadrelor în vederea profesio
nalizării lor. Acțiunea de policalifi
care, inițiată acum un an. și-a 
dovedit in bună măsură eficiența ; 
totul este ca eforturile pentru polica
lificarea celor peste 3 000 de sala- 
riați, cît s-a stabilit în planul pe 
1973. să fie astfel echilibrate incit să 
asigure în egală măsură lucrătorilor 
aflați în pregătire atît cunoștințe 
pentru profesia de bază, cea pe care 
o practică în sezon, cît și pentru 
profesia complementară pe care și-c 
însușește, in condiții productive, in 
extrasezon.

în căutarea celor mai bune soluții 
pentru creșterea, pentru îmbunătăți
rea calității serviciilor, a eficienței 
activității turistice a litoralului au 
fost abordate și alte probleme —

unele care intră direct în atribu
țiile ministerului de resort, altele 
care necesită ajutorul altor depar
tamente. Experiența anilor trecuți. 
inclusiv a anului 1972, arată că ac
țiunile de prospectare și de contrac
tare a pieței turistice externe nu sînt 
suficient de bine pregătite ; uneori 
se fac cu întîrziere, fără acțiuni pro- 
moționale prealabile, fără o populari
zare și o lansare corespunzătoare a 
produselor turistice pe care le ofe
rim. Concluzia ședinței de colegiu a 
reținut că orientarea existentă pînă 
acum, de a se realiza o singură ac
țiune de contractare — la sfirșitul 
sezonului din anul curent — nu este 
bună ; cum bine se știe, opțiunea 
turiștilor se modifică adeseori in 
intervalul dintre sezoane, și. de 
aceea, s-a stabilit că este necesar ca 
serviciile de relații să acționeze 
pentru a realiza cel puțin două con
tractări.

Perfecționarea activității serviciilor 
de transport ale departamentelor de 
specialitate a apărut ca o măsură in
dispensabilă pentru pregătirea sezo
nului pe anul 1973. Nu e rostul acestor 
rînduri să intre în detaliul proble
mei. Considerăm însă că, pe baza 
concluziilor furnizate de anul 1972 — 
unele cu totul nefavorabile — este 
necesar ca Ministerul Turismului să 
organizeze o analiză temeinică a pro
blemelor pe care le ridică transpor
turile pentru dezvoltarea turismului 
și, împreună cu organele departa
mentale de specialitate, să stabi
lească măsurile ce se impun și în 
această direcție.

Industria turistică a litoralului este, 
fără îndoială, complexă. Cele mai 
importante și numeroase sarcini pen
tru creșterea eficienței ei revin, in
discutabil, ministerului de resort. 
Dar, în egală măsură, trebuie să se 
considere angajați în dezvoltarea tu
ristică a litoralului toți acei factori 
care participă, direct sau indirect, 
la aprovizionarea acestuia, la pre
luarea circulației turistice, la gospo
dărirea și dotarea stațiunilor cu 
utilitățile necesare etc. Pe fondul ge
neral al măsurilor de pregătire a 
sezonului viitor, factorul conlucrare 
intre organismele de specialitate și 
celelalte organe departamentale poate 
avea o contribuție hotărîtoare la 
reușita vacanțelor însorite de pe li
toralul Mării Negre.

Constantin PRIESCU

[faptul
'divers
I La 1OO de ani

I

Ionaș Daviduță din Struguri, 
județul Bacău, a împlinit de 
curind respectabila virstă de 100 
de ani. La aniversarea centena
rului, alături de cei 7 copii ai 
sărbătoritului, au participat și 30 
de nepoți. Dintre urmașii bătri- 
nului Ionaș, trei — Gheorghe, 
Petrache și Andrei — au depășit 
și ei cu mult virstă pensiei. 
„Secretul" unui asemenea record 
de longevitate ? După bătrinul 
Daviduță, nici un secret: munca 
și viața cumpătată, trăită înțe
lept. Ceea ce ar fi totuna cu 
„rețeta" unui proverb din colec
ția de proverbe ale popoarelor, 
inserate în Almanahul „Scin- 
teia" (rețetă care, in paranteză 
fie spus, intr-un fel sau altul, 
este reluată și tratată in pagini
le aceleiași cărți, in multiple 
ipostaze, de către numeroși spe
cialiști in diverse discipline re
feritoare la problematica omu
lui) : „Cine vrea să rămină tinăr 
la bătrinețe trebuie să fie bătrin 
in tinerețe", tn ce-i privește pe 
longevivii din Struguri, nu este, 
credem, inutil să menționăm că 
ei muncesc și acum ca pe vre
mea tinereții, se hrănesc mai 
mult cu produse vegetale și... nu 
au făcut abuz de medicamente. 
Ionaș Daviduță, bunăoară, nu a 
făcut in viața lui nici o injecție. 
Le urăm „La mulți ani" 1

Cana cu 
alcool

într-una din serile trecute, 
Sandu Meleacă din Brăila a 
consumat cîteva pahare de țui
că. La sfîrșit, înainte de a se 
duce la culcare, a lăsat în ca
mera. copiilor o cană în care 
mai rămăseseră circa 200 grame 
de alcool. Peste noapte, lui Io
nel Meleacă, în virstă de 5 ani, 
i s-a făcut sete : a găsit cana 
și, crezînd că în ea se află apă, 
a băut. în urma intoxicației al
coolice, copilul a fost transpor
tat la spital, dar cu toate efor
turile medicilor nu a mai putut 
fi salvat.

La înălțime!
într-una din zilele trecute, Ia 

Borsec (Harghita) s-a înregis
trat o cădere masivă de zăpadă, 
însoțită de un viscol puternic. 
In aceste condiții, numeroși 
brazi au căzut la pământ ru- 
pînd linia electrică de înaltă 
tensiune și liniile de comuni
cații telefonice pe o porțiune de 
circa 5 km, între Remetea ți 
Tulgheș. Echipa de intervenție 
a început imediat munca de re
facere a avariilor semnalate, 
hotărâtă să repună neapărat în 
funcțiune linia electrică chiar 
în, noaptea respectivă. Diminea
ța, la orele 5, fabricile din lo
calitățile alimentate cu energie 
electrică prin această linie își 
puteau incepe programul de lu
cru în mod normal. în ciuda 
condițiilor de lucru foarte grele, 
electricienii Kblbert Bela (care a 
dirijat prin stația de radio-emi- 
sie lucrările de intervenție), 
Ioan Pruteanu, Kiss Francisc, 
Bala Francisc, Vasile Pop ți 
ceilalți membri ai echipei de in
tervenție se dovediseră, ți de a- 
ceastă dată, la înălțime.

Cu și fără 
lăutari

Aflat in bufetul din comuna 
Vîlcele (Covasna), Cifra Raduly 
voia neapărat să comande or
chestrei cintecul său preferat. 
Intre timp rămăsese insă fără 
nici un ban. in această situație, 
a părăsit localul și s-a oprit 
la... un alt bufet care aparține 
oficiului județean de turism. 
Găsindu-l închis, a forțat un 
geam și, după citeva minute, 
se întorcea din nou în primul 
bufet, cu bani în buzunar, bău
tură și țigări berechet ! A plă
tit orchestra ți a petrecut toată 
noaptea. A doua zi, distracția 
s-a încheiat cu o anchetă ale 
cărei concluzii au fost adăugate 
imediat la dosarul său penal 
(aflat in curs de judecare) în
tocmit. in luna iunie, in urma 
unei spargeri similare la un bu
fet din Sf. Gheorghe. In curind, 
deci, după atîtea cintece — a- 
cord final ! Pe strunele legii.

| După meci

ITn ziua de 8 octombrie 1972, 
la Caracal a avut loc un meci 
Ide fotbal între echipele „Răsă

ritul" din localitate și „Chimia" 
din Turnu Măgurele. După dis- 

Iputarea partidei, așa cum rela
tam intr-o notă apărută la a- 
ceastă rubrică '(„Scvnteia" nr. 
9317), la restaurantul „Caracal", 

I Vasile Ionescu, delegat obser
vator federal pentru meciul res
pectiv, a pretins și a încasat de 

Ila un susținător al echipei „Ră
săritul" suma de 380 de lei, in 
schimbul unei intervenții la co
misia de disciplină a Federa- 

Iției de fotbal pentru a nu sus
penda doi jucători eliminați de 
către arbitru de pe teren. Epi- 

Ilogul acestui fapt ? Acum ci
teva zile, V. I. a compărut in 
fața instanței de judecată. Pen- 

Itru infracțiunea de trafic de in
fluență — ne relatează Mihai 
Georgescu, vicepreședinte al

I Tribunalului județean Olt — 
V. I. a fost condamnat la un an 
închisoare.

IRubricâ redactata de 

Dumitru TIRCOB

I Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

i________________
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ÎN ÎNTREPRINDERILE HARGHITEI CONTRASTE
ZILE DE CHIBZUINȚĂ Șl DECIZIE PENTRU

0 ACTIVITATE ECONOMICĂ SUPERIOARĂ IN ANUL VIITOR
Pasiune arheologică

în timpul scurt care a mai rămas din acest an, potrivit 
sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
a.c., preocupările colectivelor de Întreprinderi ți ale orga
nizațiilor de partid din județul nostru sint axate cu precădere 
pe deilnltivarea pregătirii condițiilor realizării planului pe 
1973, la parametrii săi maximali. Producția industrială va 
crește in 1973 cu circa 20 la sută, iață de acest an — fiind 
vorba de cel mai inalt ritm de dezvoltare din istoria acestor 
meleaguri. Indicatorii de eiidență vor marca un spor $1 mai 
substanțial; beneficiile se vor mări cu peste 50 la sută, in pri
mul rlnd pe seama reducerii cheltuielilor de producție șl in 
special a celor materiale. Pentru dezvoltarea accelerată, în 
continuare, a potențialului economic și social-cultural al ju
dețului ia o amploare deosebită activitatea de construcții- 
montaj, prevăzindu-se, pentru anul viitor, o creștere a fon
durilor de investiții de peste 40 la sută, față de acest an.

Sarcinile de plan pentru 
anul viitor se vor îndeplini 
pe seama folosirii extensive 
și intensive a capacităților 
existente, prin mai buna 
organizare a producției și a 
muncii. Așa, de pildă, acele 
unități care nu au ajuns 
la un coeficient de schim
buri de 2,2—2,6 au adop
tat planuri de măsuri pen
tru a se încadra, pină la 
finele anului 1973, în aceste 
niveluri, asigurindu-se ge
neralizarea schimbului II și 
extinderea schimbului III. 
Printre acestea se numără 
unele unități ale C.E.I.L., 
fabricile de confecții, 
„Tehnoutilaj" Odorheiu- 
Secuiesc, unele secții ale 
industriei locale și coopera
ției meșteșugărești. Conco
mitent, o atenție aparte se 
acordă îmbunătățirii calită
ții producției, despre care 
Ia recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R. s-a arătat că tre
buie să constituie o preoou- 
pare permanentă a minis
terelor, centralelor și între
prinderilor, a tuturor oa
menilor muncii. Pentru ri
dicarea calității producției 
și prestațiilor au fost sta
bilite măsuri speciale la 
întreprinderea minieră 
Harghita, unitățile combi
natului pentru' exploatarea 
și industrializarea lemnu
lui, unitățile industriei 
ușoare, industriei locale și 
cooperației meșteșugărești.

unități în care, în cursul 
acestui an, s-au înregistrat 
refuzuri de mărfuri din 
partea organelor inspecto
ratului județean penitru 
controlul calității produse
lor sau din partea u- 
nor beneficiari. în aceeași 
direcție s-a acționat prin 
proiectarea de noi modele 
și tipuri de produse, în 
funcție de solicitările eco
nomiei, între care peste 200 
modele noi de confecții, 
peste 400 de modele de tri
coturi, 24 noi tipuri de mo
bilier, 2 sortimente de pla
caj, diferite tipuri de am
balaje ș. a.

Pregătirea cadrelor pen
tru noile obiective indus
triale, care vor intra în 
producție în anul viitor, 
constituie o problemă de 
mare importanță pentru 
noi. în acest domeniu, 
programul sintetizat pe 
județ prevede necesarul 
total de cadre, pe acest 
cincinal, de peste 22 mii 
salariați, care se va acoperi 
din resursele județului. 
Datorită măsurilor luate de 
către organul județean de 
partid, obiectivele puse în 
■funcțiune in acest an au 
avut asigurate din timp ca- 
drelb necesare. Mă refer, in 

’primul l’îrid, la Filatura de 
lină pieptănată Miercurea 
Ciuc, Filatura de bumbac 
Odorheiu-Seouiesc și alte
le, care au obținut bune re

zultate, din primul lor an 
de activitate in îndeplinirea 
planului și angajamentelor 
asumate în întrecere. Pen
tru noile capacități, care 
vor intra în producție în 
anul 1973, necesarul total 
de circa 4 500 de salariați, 
in marea lui majoritate, 
este asigurat. întimpinăm 
încă greutăți in ce privește 
asigurarea cadrelor tehni- 
co-ingincrești, domeniu în 
care solicităm un sprijin 
mai substanțial din partea 
organelor centrale de re
sort.

în vederea bunului mers 
al activității de investiții 
in anul viitor, beneficiarii 
principalelor obiective și-au 
îndeplinit sarcinile, avînd 
la 1 decembrie a.c. 94 la 
sută din studiile tehnico- 
economice și 86 la sută 
din proiectele de execu
ție ; prin urmare. și 
stadiul încheierii contrac
telor cu organizațiile de 
construcții-montaj este mai 
bun deeît în anii pre- 
cedenți. S-au luat măsuri 
pentru dezvoltarea capaci
tății de producție a orga
nizațiilor de oonstrucții- 
mbntaj. Astfel, se apropie 
de final execuția unei sec
ții de prefabricate din be
ton pentru întreprinderea 
județeană de construcții- 
montaj și a unei secții 
pentru confecții metalice ; 
incepmd cu 1 ianuarie

Filatura de lină pieptănată din Miercurea-Ciuc

1973 se Înființează și un 
șantier de instalații monta
je, care va avea capacitatea 
necesară realizării volumu
lui sporit de lucrări de spe
cialitate.

Dar mal există și unele 
probleme nerezolvate, în 
legătură cu pregătirea pro
ducției anului viitor în 
bune condiții. Mă refer Ia 
ritmul inadmisibil de lent 
în care se desfășoară în
cheierea contractelor eco
nomice pentru producția- 
marfă a anului viitor și, 
mai ales, contractarea ma
teriilor prime, materialelor 
și pieselor de schimb. Din 
recentele analize efectuate 
de comisia economică a co
mitetului județean de par
tid a rezultat că, pe județ, 
încă nu s-a contractat pină 
la 1 decembrie a. c. decit 
63,7 Ia sută din product ia- 
marfă planificată pe anul 
viitor. Este drept, unele în
treprinderi au asigurat por
tofoliul de comenzi pen
tru desfacerea integrala a

producției ; la Combinatul 
minier Bălan (100 la 
sută), C.E.I.L. — Miercu
rea Ciuc (97 la sută), Fila
tura din Gheorghieni (100 
la sută), I.A.S. Miercurea 
Ciuc (100 la sută), salina 
Praid (96 la sută), Fabrica 
de confecții din Miercurea 
Ciuc (97 la sută), Fabrica 
de spirt, bere și amidon din 
Sînsimion (90 la sută). Dar 
mai sînt unități economice, 
ca Uzina de fier Vlăhița, 
Fabrica de tricotaje și Fila
tura de lină din Miercurea 
Ciuc, întreprinderea mi
nieră Harghita, unitățile 
subordonate Departamen
tului Industriei Alimentare 
și întreprinderea județeană 
de morărit și panificație 
care au contractat produc- 
ție-marfă, pe anul viitor, 
numai în proporție de 
10—60 la sută.

Pentru îmbunătățirea " ac
tivității in domeniul apro
vizionării tehnico-mate- 
riale și desfacerii produc
ției în anul viitor, in cei

lalți ani, ar fi bine să se 
impulsioneze încheierea 
contractelor de lungă du
rată ; comisia economică a 
comitetului județean de 
partid a mobilizat unitățile 
județului în acest sens. 
Consider că ar fi util ca 
Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Gos
podăririi Fondurilor Fixe să 
urgenteze înființarea depo
zitelor județene, Inclu
siv în județul nostru, pen
tru a se putea reduce chel
tuielile de transport și a se 
elimina cauzele unor apro
vizionări neraționale ; im
portant este să se studie
ze și posibilitățile zonării 
unităților economice fur
nizoare și beneficiare de 
materiale comune. Spre 
exemplu : prefabricatele de 
beton armat să se livreze 
de „la distanțele cele mai 
apropiate, pentru a se evi
ta încrucișările în trans
porturi ; la fel și Ia sare 
de consum, produse de ca
rieră și balastieră, mate

rial lemnos, cărămizi ș.a. 
în felul acesta, s-ar putea 
crea o legătură mai sirin
gă intre furnizori și bene
ficiari, lucru care ar per
mite și luarea unor măsuri 
de colaborare, pentru li
vrarea anumitor materiale 
de dimensiuni fixe, care 
să permită și o reducere 
substanțială a consumuri
lor specifice, de pildă, la 
materialul lemnos pentru 
mobilă. Bine ar fi ca cen
tralele industriale furnizoa
re să nu schimbe furnizorii 
de la trimestru la trimestru, 
deoarece acest lucru ar pu
tea afecta desfășurarea 
normală a activității econo
mice în 1973, an hotărîțor 
pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen.

Emerit PATAKI 
șeful sectorului sinteză 
și coordonare economică 
al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R.

întreprinderea me
talurgică din orașul 
Aiud se află în plină 
dezvoltare. Cu destule 
probleme au fost date 
în exploatare turnăto
ria de oțel și o nouă 
hală de prelucrări me
canice. Deși au intrat 
cu greu în producție, 
noilor capacități li se 
întrevede, în lunile 
următoare, o perioadă 
critică. O simplă pri
vire asupra halelor lă
murește totul : pereți 
exteriori nezidiți, uși 
și geamuri lipsă, aco
perișuri neizolate, în
călzirea termică neda
tă in funcțiune. Sîntem 
in luna decembrie și 
știm ce anotimp a în
ceput. Toată vara, exe
cutantul, întreprinde
rea de construcții si
derurgice Hunedoara, 
a lucrat la Aiud în do
rul lelii, urmărind cu 
perseverență nu sta
diul fizic al lucrării, 
ci realizările globale, 
valorice. Alarmat de 
situația creată, benefi
ciarul a chemat con
structorul la ordine i 
„Tovarăși construc
tori, gîndiți-vă că a- 
vem plan de produc
ție și nu-1 putem rea
liza ; ajutați-ne ; vă 
rugăm, nu ne creați 
greutăți ; aveți obli
gația să... ; respec
tați legea investițiilor". 
S-au întocmit și gra
fice, planuri comu
ne de acțiune cu 
termene și responsa
bilități. Și acestea s-au 
dovedit a fi doar... 
risipă de hîrtie. Ul
timul program de lu

cru a fost întocmit 
la 16 septembrie a.c. 
Din partea construc
torului a semnat Cor
nel Crăciun, ingiiner- 
șef la I.C.S. Hune
doara. La 30 noiem
brie a.c. era prevăzu
tă intrarea în funcțiu
ne — după acest pro
gram — a centralei 
termice. Dar construc
torul ridică din umeri 
și spune : „în mar
tie 1973, tovarăși !“ 
Nici la închiderea și 
acoperirea halelor nu 
s-a intensificat activi
tatea. Și, după toate, 
aceste succese, con; 
struotorul se mai și 
laudă : „Pardon, planul 
de investiții pe a- 
cest șantier l-am de
pășit". Este adevă
rat acest lucru, pen
tru că I.C.S. Hune
doara a executat la 
Aiud, în schimbul a 
ceea ce era stringent, 
tel de fel de săpături — 
e drept, cuprinse în de
vizul general de in
vestiții, dar care erau 
departe de a fi priori
tare. Rezultatele aces
tei pasiuni arheologi
ce ? De pildă, pentru 
încălzirea halelor se 
propun acum soluții 
provizorii, ineficiente 
și neeconomtooase. 
Cine va suporta aceas
tă risipă ? Pentru că 
săpăturile... nu prea țin 
de cald. Doar cînd te 
apropii de miezul glo
bului pămîntesc ; ori 
pînă acolo I.C.S.H’. 
încă n-a ajuns. Ehei, 
ce s-ar mai fi depășit 
planul atunci !

deturnată

„DACIA“
In raliul

LUMII

Învățămîntul 
agrozootehnic

La salina Praid, din 
județul Harghita, se 
execută importante lu
crări de dezvoltare, 
printre care și la o 
instalație de preparare 
a sării. în baza con
tractului economic nr. 
211 din 26 septembrie 
1970. U.M.M.U.M. Baia 
Mare urma să livreze 
beneficiarului de in
vestiție. pină la data 
de 31 decembrie 1971, 
o moară cu impact ne
cesară pentru punerea 
în funcțiune a acestei 
instalații. U.M.M.U.M., 
printr-o adresă din 7 
august 1971, deci a- 
proape după un an, a 
cerut decalarea terme
nului de livrare la 30 
martie 1972, termen cu 
care salina a căzut de 
acord. Dar, ulterior, și 
acest termen a fost în
călcat. La fiecare adre
să trimisă de salina 
Praid către întreprin
derea furnizoare, a- 
ceasta i-a răspuns prin

fixarea de noi și noi 
termene, ultimul fiind 
pentru 
a.c. In 
ră, în sfîrșit de a- 
ceastă 
sit o adresă, stabilin- 
du-se termenul 
pentru... ' ziua i 
nului. Numai 
salina Praid, 
nu are chef de 
rrieiteă " revelion, 
stalația 
re trebuie pusă 
funcțiune 
anului, 
cauză este un 
conducător, iar 
mirea acestuia 
dică realizarea 
men a investiției.
loc să macine sarea, 
moara cu pricina pare 
destinată să macine 
timpul. Și banii statu
lui. Ceea ce este o de
turnare de scopuri. Nu 
era mai bine dacă se 
proceda invers — se 
deturnau justificările 
și se expedia moara ?

20 noiembrie 
loc de moa-
dată, a so-

l chiar ’ 
revelio-' - < 
că, la •< 
nimeni i 

un ase- .
In- ”j 

de prepara- 
în

Ia sfirșitul 1
moara în 1

utilaj i 
nepri- i 
împie- 
în ter- 

în

(Urmare din pag. I)

La Uzina de autoturisme 
din Pitești, întrecerea so
cialistă a ajuns, în aceste 
zile, la cotele sale cele 
mai înalte. O dovedește 
acea atmosferă de creație 
din sectoarele productive și 
din compartimentele de 
concepție ; o dovedesc pre
gătirile intense pentru pro
ducția anului viitor.

Citeva detalii. La comi
tetul sindicatului se centra
lizează date și cifre privind 
îndeplinirea planului anual 
și a angajamentelor asu
mate în întrecere, în vreme 
ce comitetul oamenilor 
muncii se pregătește să ia 
in dezbatere dacă, în ce 
măsură și cit de bine a fost 
realizat ansamblul de mă
suri pentru bunul mers 
al producției anului urmă
tor ; o dată cu lansarea în 
fabricație a ultimelor auto; 
turisme pe 1972, inginerii 
și tehnologii din activitatea 
de concepție sînt pe punc
tul de a reuși o adevărată 
performanță : proiectarea 
integrală a autoturismului 
„Dacia" în mai multe va
riante constructive, în ve
derea lărgirii gamei de 
utilitate și de confort a 
acestuia ; în halele uzinei 
se experimentează noi ten- 
nologii, iar în sculării se 
pregătesc, pentru perioada 
imediat următoare, alte 
scule, dispozitive și verifi
catoare.

Cum vedem, probleme de 
strictă actualitate se îmbină 
cu preocupări de perspec
tivă. în paralel cu O ma
ximă mobilizare a colecti
vului pentru îndeplinirea, 
înainte de termen, a planu-. 
lui și a angajamentelor 
anuale, se consolidează baza 
pregătirii fabricației dm 
anul 1973 — bineînțeles, la 
dimensiuni de calitate și 
cantitate tot mai mari, co
respunzătoare sarcinilor 
maximale ale planului.

Iată o secvență prin ea 
însăși semnificativă : co
lectivul uzinei și-a con
centrat atenția, în ultima 
vreme, în direcția _ sporirii 
propriilor angajamente. 
Pe unsprezece luni, ei au 
realizat o producție-marfă 

V------—

suplimentară în valoare de 
163 milioane lei (cu 13 mi
lioane mai mult deeît an
gajamentul anual inițial). 
Acest succes, care multora 
le părea greu de atins, îi 
determină azi pe construc
torii „Daciei" să tindă spre 
obținerea unei producții- 
marfă suplimentare în va
loare de 200 milioane lei. 
Este cuvîntul de ordine 
care unește și stimulează, 
în aceste zile, eforturile 
tuturor. înseamnă că atunci 
cind vom încheia, calenda
ristic, anul, oamenii uzinei

In întregime. Astfel vom 
cinsti noi, constructorii de 
autoturisme, a XXV-a ani
versare a republicii.

Aflăm, astfel, că s-a ter
minat acțiunea repartizării 
uniforme a membrilor de 
partid pe toate cele trei 
schimburi. Inițiativele in 
întrecere sînt analizate, 
pentru a li se da un nou 
impuls. S-a constatat că 
inițiativa „Fiecare inginer 
să rezolve o problemă teh
nică sau de producție, cu 
o • eficiență de minimum 
15 mii lei" se bucură de

întrecerea constructorilor 
de autoturisme din Pitești 

la cote tot mai înalte

argeșene vor fi dat în plus 
1 300 de autoturisme !

Nu este lipsit de interes 
să reflectăm puțin asupra 
echivalentului acestui spor 
de producție, în valoare de 
200 milioane lei. Astfel, 
raportat Ia efectivul uzinei, 
vom constata că fiecare 
salariat va fi dat la finele 
anului, din proprie iniția
tivă și pe baza angajamen
tului colectiv, o producție 
suplimentară valorînd a- 
proximativ 20 mii lei. Do
vadă a importanței excep
ționale pe care o au anga
jamentele oamenilor muncii 
în mobilizarea resurselor 
umane și materiale pentru 
dezvoltarea economică și 
socială a țării.

— Acestui nobil obiectiv 
îi sînt subordonate gindu- 
rile și acțiunile tuturor 
oamenilor noștri — avea 
să precizeze tovarășul Ion 
Cicu, secretarul comitetului 
de partid, adăugind : nu 
ne îndoim că acest angaja
ment,. pe care noi înșine 
l-am mărit de la 150 la 200 
milioane lei, va ti realizat

întreaga atenție a acestor 
specialiști. (Unul dintre a- 
ceștia, E. Tomescu, a reali
zat o ingenioasă modificare 
la sistemul de glisare a 
scaunului de la autoturism, 
modificare ce a dus la eco- . 
nomii de metal în valoare 
de circa 2 milioane lei 
anual !). O altă inițiativă, 
în domeniul bunei gospodă
riri a materiei prime, cu
noscută în uzină sub denu
mirea „balanța gramului", 
s-a soldat pină acum cu 
300 tone metal economisit, 

în întrecerea socialistă, 
patru mari secții — și 
îmbucurător este că tocmai 
acestea sînt și cele mai 
importante, ca pondere de 
fabricație — dețin primele 
locuri sub aspectul eficien
ței economice. Este vorba 
de secțiile montaj-agrega- 
te, montaj-vopsitorie, pre
lucrări mecanice 2 și cutii 
de viteză. Această ultimă 
secție — cutii de viteză —i 
și-a îndeplinit planul anual 
eu o lună mai devreme. 
L-am întrebat pe Dumitru 
Oprea, președintele comite

tului sindical de secție : 
„Cum atați cu pregătirile 
pentru producția anului ur
mător ?“ Ne-a răspuns : 
„N-avem nici un motiv de 
îngrijorare. în ceea ce ne 
privește direct, lucrăm de 
pe acum la omologarea 
unor repere din producția 
anului 1973. Vorbind pe un 
plan mai larg, uzina este 
aprovizionată îndeajuns ou 
materiale de primă necesi
tate, altele continuă să so
sească". Apoi a conchis op
timist : „Convingerea mea 
este că avem toate posibili
tățile să realizăm cincinalul 
în patru ani și jumătate".

Așadar, anul 1973 va lua 
un start bun. Inginerul 
Marin Mincă, șeful servi
ciului de planificare, și eco
nomistul Vasile Cîrciuvo- 
ianu, șeful serviciului ex
port, ne vorbesc despre un 
ansamblu de măsuri în 
curs de aplicare.

— Membrii comitetului 
oamenilor muncii au fost 
repartizați să țină o strînsă 
legătură cu furnizorii, pen
tru o desfășurare normală 
a programului de cooperare 
și de aprovizionare. Uzina 
prospectează în continuare, 
prin oamenii săi, piața ex
ternă, pentru mărirea volu
mului de export în auto
turisme și pie.se de schimb...

Anul ce vine vom expor
ta, în opt țări, 21 de mii 
autoturisme, ceea ce repre
zintă 44 la sută din pro
ducția uzinei.

— Dar în acest an cite 
se exportă ?

— In total, 8 mii, adică 
35 la sută din producția 
anului.

Pregătiri temeinice, pre
gătiri din mers... în timp ce 
de pe benzile de montaj 
ies, în curtea uzinei, auto
turisme în culori felurite, 
trenuri și autocamioane 
aduc in marea întreprin
dere argeșeană materiale 
pentru producția anului 
viitor, întregind astfel ima
ginea continuității și dina
mismului producției ei.

Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe CIRSTEA

organiza cursurile agrozootehnice pe 
formațiuni de muncă — fermă, bri
gadă, secție de mecanizare — tre
buie să conducă Ia cuprinderea in 
formele de instruire profesională a 
întregii forțe de muncă din unită
țile agricole.

Ceea ce trebuie să caracterizeze 
cursurile agrozootehnice este strinsa 
legătură cu realitățile și problemele 
specifice din fiecare unitate agri
colă. Realizarea acestui obiectiv de
pinde de alegerea judicioasă a te
melor care vor fi prezentate. Mi
nisterul a pregătit și difuzat lecții 
de sinteză care constituie un îndru
mar pentru activitatea lectorilor. 
Condițiile de producție diferă insă 
de la o unitate agricolă la alta. De 
aceea, simpla preluare și prezenta
re a acestor lecții nu poate să sa
tisfacă cerințele. Așa cum, bunăoa
ră. pentru tehnologia culturii griu
lui nu se pot da indicații general 
valabile pentru toate zonele, la fel 
și la cursurile agrozootehnice tema
tica stabilită de unitățile agricole 
din județul Mureș nu poate fi la fel 
ca cea aleasă de unitățile din jude
țul Constanța. în anii anteriori, în 
unele unități agricole au fost pre
zentate și lecții „șablon", rupte de 
specificul local, cu o eficiență scă
zută. Iată de ce orice tehnologie, 
orice procedeu nou care se dezbate 
trebuie să fie legat de realitățile lo
cului de muncă, să ia în considerare 
condițiile naturale, economice și or
ganizatorice ale unității respective.

Activitatea de instruire profesio
nală trebuie să înceapă cu cunoaște
rea, in primul rind, a sarcinilor de 
producție. Pentru aceasta, încă din 
prima lecție vor fi prezentate sar
cinile de plan ce revin formațiunii 
de muncă. Dezbaterea ce va avea 
loc trebuie să fie însoțită de o a- 
naliză temeinică a măsurilor con
crete care trebuie aplicate pentru 
îndeplinirea lor. Așa cum s-a sub
liniat la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie a.c., nominalizarea preci
să a sarcinilor pe fiecare om, stabi
lirea răspunderilor ce le revin pen
tru realizarea planului de producție 
se înscriu ca una din măsurile cele 
mai importante pentru organizarea 
superioară a muncii în noul an.

Problema centrală a planului pe 
1973 o constituie îmbunătățirea ca
litativă a întregii activități econo
mice. creșterea eficientei în toate 
sectoarele producției materiale. A- 
ceastă sarcină revine și agricultu
rii. care trebuie să realizeze pro
ducții mari și eficiente. Cursurile 
agrozootehnice de masă să răs
pundă acestor cerințe prin expune
rea și dezbaterea de teme care să 
îmbogățească nivelul cunoștințelor 
economice ale participanților. Este 
necesar să se explice, pe baza unor

realizări concrete, căile și posibili
tățile de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție. De aseme
nea. o atenție aparte trebuie acor
dată dezbaterii problemelor legate 
de apărarea și consolidarea averii 
obștești și dezvoltarea conștiinței 
socialiste, astfel ca fiecare țăran, 
frecare cooperator și mecanizator 
să devină un participant conștient 
la întreaga activitate de produc
ție.

în această perioadă, activitatea 
așezămintelor culturale de la sate 
trebuie să susțină, prin acțiuni spe
cifice. cursurile de instruire 
profesională a lucrătorilor din a- 
gricultură. La căminele culturale 
se organizează întilniri cu oamenii 
de știință din învățămîntul supe
rior, institutele de cercetare sau 
stațiunile experimentale. Totodată, 
fruntașii in producție își vor îm
părtăși experiența, pentru a face 
cunoscute metodele înaintate de 
lucru în vederea generalizării lor.

Desfășurarea în bune condiții 
a activităților de propagandă si in
struire profesională a oamenilor 
muncii din agricultură este hotă- 
rîtă de organizarea temeinică a a- 
cestora în fiecare unitate agricolă, 
de îndrumarea și exercitarea unui 
oontrol permanent din partea orga
nelor care au răspunderi precise 
in această privință. în cadrul fie
cărui județ, responsabilitatea pen
tru organizarea și desfășurarea a- 
cestor acțiuni revine direcțiilor 
agricole județene, care. împreună 
cu uniunile județene ale coopera
tivelor agricole și consiliile pen
tru cultură și educație socialistă, 
au datoria să îndrume și să exer
cite un control permanent. In uni
tățile agricole, răspunderea con
ducerii acțiunilor de instruire pro
fesională revine președintelui de 
cooperativă, inginerului-șef. direc
torului de I.A.S. și S.M.A., cit și 
tuturor lectorilor cursurilor agro
zootehnice.

Pentru îndeplinirea punct cu 
punct a programului de propagandă 
agricolă, sarcini deosebite revin co
mitetelor comunale de partid, or
ganizațiilor de partid din unitățile 
agricole, care periodic trebuie să 
analizeze modul cum se îndeplinesc 
măsurile stabilite. Totodată, ele 
trebuie să atragă Ia această activi
tate consiliile populare comunale, 
organizațiile sindicale, cele de 
U.T.C. și comisiile de femei. Am
pla acțiune de răspîndire a cunoș
tințelor tehnice și economice la 
sate, promovarea a tot ceea ce este 
nou și înaintat în domeniul lucrării 
pămîntului și al creșterii animale
lor sînt o condiție indispensabilă 
pentru fructificarea bazei materiale 
a agriculturii, a investițiilor mari 
efectuate în această ramură, pen
tru obținerea unor producții mari.

Hectarofagia
Pe terenurile multor 

unități agricole de 
stat și cooperatiste 
din județul Constanța 
s-au efectuat în ultimii 
ani amenajări pentru 
irigații însumînd a- 
cum aproape 160 000 
hectare, O treabă 
bună, gospodărească. 
Dar, o dată cu extin
derea amenajărilor e- 
fectuate de către 
T.C.I.F. Constanța, ci
neva a dat parcă iama 
în pămîntul destinat 
culturilor. Pretutin
deni, drumuri peste 
drumuri, terenuri de
gradate de mașinile 
grele folosite la săpa
rea canalelor sau la 
alte lucrări. Consecin
țe ? Iată citeva exem
ple care oferă doar o 
imagine palidă a reali
tății. La I.A.S. Doro- 
banțu s-au irosit peste 
30 hectare; în zona 
sistemului de irigații

Tătaru-nord, peste 100 
hectare n-au produs 
nimic anul acesta, la 
Negru Vodă, de ase
menea. Pe o suprafață 
de peste 300 hectare, 
aparținînd cooperati
velor agricole Palazu 
Mare, Poiana, Valul 
Traian și altele, din 
cauza excesului de 
umiditate a crescut 
doar stuf. Și așa mai 
departe — sute și sute 
de hectare de teren, 
scoase din circuitul a- 
griool, înghițite de ne
glijență. Beneficiarii 
pămîntului reclamă, 
constructorul nu răs
punde. Pagube de zeci 
și sute de mii de lei, 
care se amplifică pe 
măsură ce timpul tre
ce, fără să se acțione
ze. Erau mai bune 
niște măsuri practice, 
aplicate imediat. Ro
dul lor era sigur.

Indignarea vițeilor
Stațiunea experi

mentală agricolă Se- 
cuieni, județul Neamț, 
are multe cercetări 
valoroase. Una dintre 
ele se referă la îngră- 
șarea bovinelor pe 
baza unei rețete de 
furajare în care pre- 

ciocălăii de 
. . la 

adaugă făină 
făină de

domină 
porumb măcinați, 
care se ’ 
de lucernă, 
porumb boabe, șroturi 
de floarea-soarelui, 
tăiței uscați de sfeclă, 
melasă, uree, carbo
nat de calciu și pre
mix. Aplicînd în prac
tică rețeta de mai sus 
— arată într-o scri
soare ing. Eduard Lo- 
ghin — unele coope
rative agricole din ju
deț au obținut rezul
tate remarcabile la în- 
grășarea taurinelor ti
nere. Se poate cal
cula că un vagon de 
ciocălă1 măcinați la 
care se adaugă cei
lalți componenți poa
te produce 2 000—2 200 
kg carne.

Toate bune, dar... ia 
ciocălăii de unde nu-s.

Se întimplă ca ei să 
fie destinați pentru 
foc. Bazele de recepție 
ale I.V.C. vînd popu
lației, pentru foc, can
tități mari la prețul de 
57 lei/tona. Vă închi
puiți indignarea viței
lor, aflînd că un ase
menea aliment gustos 
este pus pe foc. Dacă 
întreprinderea de va
lorificare 
lor și 
nutrețuri 
și-ar procura instalații 
pentru măcinat ciocă
lăii, iar făina ar fi vin- 
dută cooperativelor a- 
gricole chiar cu 100 lei 
tona ar fi un mare 
cîștig.

Pe de o parte, ar 
cîștiga furnizorii, prin 
valorificarea superioa
ră a producției secun
dare, iar. pe de altă 
parte, beneficiarii, 
prin reducerea chel
tuielilor, a prețului de 
cost pe unitatea de 
produs. Dar se caută nu 
numai mori, ci și ini
țiativă.

a cereale- 
fabricile de 

combinate

<aaaaaaaaaatv,vvvvvvvvvvvvvvv
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RĂSPUNDEREA

DEBUTULUI ÎN ARTĂ
Una din marile bucu

rii pe care le încearcă 
un scriitor adevărat este 
aceea de a descoperi, 
printre debutanți, un alt 
scriitor adevărat. între 
scriitorii noștri de frunte 
sint numeroși cei care 
s-au dedicat descoperirii 
tinerelor talente, indru- 
mindu-le cu generozitate 

■primii pași, îndemnîndu-i 
să se apropie de viața oa
menilor simpli, de marile 
probleme ale țării, să scrie 
opere dedicate omului, 
înălțării lui morale. Este 
o mare satisfacție să știi 
că ai ajutat la afirmarea 
unui tînăr scriitor, la edi
ficarea unui caracter fru
mos, a unui om cu o ati
tudine civică înaintată. 
Cu atît mai mult azi, cînd 
socialismul a creat condi
ții deosebite pentru pro
movarea unei literaturi 
strîns legată de viața și 
aspirațiile poporului, cînd 
numărul celor ce bat la 
poarta muzelor a sporit, 
devine o problemă acută, 
de mare responsabilitate, 
problema debutului în li
teratură.

Este cunoscut, in me
seria noastră, ce impor
tanță poate căpăta, ce 
rezonanță adîncă, mar- 
cindu-ne pentru totdea
una, un gest de încura
jare venit la timp. La 
prima poezie pe care am 
tipărit-o, reprodusă apoi 
în același ziar unde public 
acum și aceste rînduri, 
cu mai mult de douăzeci 
de anj în urmă, mi s-a 
transmis un scurt cuvint 
de laudă din partea lui 
Zaharia Stancu, dimpreu
nă cu sfatul de a-i tri
mite versuri, pe măsură 
ce voi continua să scriu, 
în vederea unor colabo
rări mai strinse. Este 
ușor de imaginat ce sa
tisfacție imensă am sim
țit în acele momente cru
ciale pentru adolescen
tul care eram. Poezia 
despre care Vorbesc era 
închinată patriei și oa
menilor ei. De atunci am 
mai publicat multe poe
zii, cărți. Dar încrederea 
stârnită în sufletul meu 
de acel scurt fulger al 
comuniunii mă va face să 
mi-1 reamintesc mereu.
Din acel moment m-am

luat în serios, prdvindu-mi 
altfel deprinderea de a 
versifica, autorizată de un 
ochi 
tat.

Un 
m-aș 
Geo Bogza. Pentru el, mi
racolul existenței literare, 
poetice în speță, descope
rirea lui implică un ade
vărat ritual.

Am făcut această lun
gă, poate prea lungă in
troducere, amintindu-mi 
crîmpeie din viața debu
tantului pe care îl cu
nosc cel mai bine, eu 
însumi adică, pentru a fi 
în stare să spun cîteva 
lucruri, cîteva ide; gene-

străin, experimen-
alt exemplu la care 

putea referi este

Bine îndrumați și suprave- 
gheați, actorii realizează 
compoziții rotunde și pu
ternice, de elaborare și 
precizie, cîteva chiar me
morabile.

în rolul Bunicului, Cora- 
do Negreanu a surprins și 
a reprodus cu rară fideli
tate ticurile unei bătrîneți 
în pragul senilității, volup
tatea unor tabieturi. De a- 
semenea : naivitatea copilă
rească, răutățile gratuite 
exprimata de lucirile ochi
lor, generozitățile bruște, 
un simț al datoriei, subit 
și deci comic, spiritul achi- 
zitiv, ale celui mai vîrstnic 
membru al 
Parcurgind 
gă gamă 
inflexiuni 
presii ale 
Vilcu surprinde concludent 
efortul teologului de 
ascunde după un strat 
politețe sclifosită atît plă
cerea de a trăi, jovialitatea 
pronunțat laică, cît și ra
pacitatea devenită un fel 
de a doua natură. în vizi
bilă luptă eu tendința de a 
captiva cu orice preț sala, 
cu un anume manierism de 
care era pîndit și aș; spune 
(gîndindu-mă la un impor
tant rol realizat pe micul 
ecran), în vizibilă creștere 
profesională. Corneliu Du- 
mitraș conturează convin
gător chipul unui băiat a- 
parent dur, dar de fapt bun, 
inteligent, veșnic plin de un 
haz contestatar cam amar, 
capabil doar de neputincioa
se acte de revoltă, care este 
Bubi. El împrumută perso
najului un foarte necesar și 
perfect autentic fior vital 
— ceea ce, din păcate, nu 
putem spune despre Ileana 
Cernat. Tînăra actriță joa
că corect, parcă prea ilus
trativ, o eroină căreia îi 
împrumută, fără îndoială, 
frumusețe și grație. Jocul 
matur, interiorizat, farme
cul sobru, modern, al lui 
Peter Paulhofer conferă 
consistență și forță de emo
ționa™ personajului tînăru- 
lui ilegalist. Talentata ac
triță care este Marga An- 
ghelescu interpretează cu
mijloace sigure tăcerile
disperate ale mamei, stră
daniile ei de a impune 
păstrarea aparențelor și de 
a ține frîna corăbiei nau
fragiate. De aceeași plăcută 
siguranță dă dovadă și Iu
lian Necșulescu care contu
rează autentic Și cu mar
cată distincție drama pro
fesorului Vanciu. Distribui
tă în dezacord cu datele 
realiste ale piesei- și ale 
spectacolului, Lidia Buhan- 
că schițează cu nerv rolul 
unui personaj pitoresc și ri
dicol — o corpolentă tînără 
căsătorită, gureșă și mes
chină.

Prin noul spectacol, acena 
din Giulești impune un 
dramaturg, confirmă calită
țile de atîtea ori confirmate 
ale unui regizor de talent, 
posibilitățile interpretative 
ale echipei de actori. Suc
cesul de public al piesei, 
este pe deplin meritat.

reporter și prozator să ates
te un ascuțit și sigur simț 
de observație. Impresio
nează însă în mod deosebit 
calitățile de replică, vioi
ciunea și umorul niciodată 
artificios al dialogului : ta
lentul lui Petru Vintilă de 
a crea atmosfera ; capaci
tatea sa de a construi și, 
apoi, de a dezvălui univer
sul lăuntric al unor perso
naje cu pronunțată indivi
dualitate și de puternic rea
lism. In mod evident, Petru 
Vintilă se mișcă cu mai 
mare ușurință in teritoriul 
tipologiei mic-burgheze —

m mărite. Frate al unui 
comunist grevist, urmărit 
de siguranță, profesorul în
suși este pus in disponi
bilitate. Facultățile fiind 
închise — pentru a se pre
veni solidarizarea studen
ților progresiști — Bubi, 
fratele Norei, rămîne fără 
ocupație. Străbătut de vagi 
aspirații către un ideal de 
forța celui îmbrățișat de 
unchiul său, Bubi își îm
parte timpul între șicană și 
gesturi copilărești de ..epa
tare a burghezilor". între 
mici escrocări ale familiei 
și acte de binefacere, des-

Meritul teatrului „Giu
lești" în promovarea .crea
ției originale și |n recoman
darea unor noi dramaturgi 
a fost remarcat în repetate 
rinduri. Tenacitatea și si
guranța cu care perseve
rează în această direcție, 
ca și rolul din ce în ce mai 
Însemnat și distinct pe care 
îl capătă acest teatru în 
viața artistică bucureștea- 
nâ impun noi cuvinte de 
apreciere. Prilejul cel mai 
recent ; ultima premieră a 
teatrului — multiplă reali
zare Aceea de a fl optat 
pentru un text dramatic 
inedit, de calitate ; aceea de 
a fi certificat prin exame
nul scenei, nașterea unui 
dotat dramaturg în persoa
na unui 
cunoscut 
publicist, 
Aceea de a fi 
în adevăratul înțeles al cu- 
vintului lucrarea acestuia 
— fapt care a presupus 
deopotrivă un moment de 
creștere profesională a 
trupei; o fructuoasă colabo
rare a scriitorului cu scena 
care l-a adoptat. De ase
menea — un efort de ri
goare și adîncime din par
tea regizorului Dinu Cer- 
nescu, care s-a soldat cu 
un spectacol de soliditate 
aproape clasică. (Scenogra
fia montării Sanda Mttșa- 
tescu, muzica : Ștefan Zor-

Grigore HAGIU
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— pînă acum — 
poet, prozator și 
Petru Vintilă. 

valorificat

familiei Vanciu. 
o foarte 

de tonuri, 
vocale și 

chipului,

LA TEATRUL „GIULEȘTI“

„Casa care

de Petru VINTILĂ

a fugit pe ușă"

Natalia STANCU nmi T*t •

firească, 
1 so- 
debu- 

care ne ocu- 
ome-

cinema

ROMÂNIA-FILM prezintă comedia

PROGRAMUL II

Producție a studiourilor din R. P. Ungară.
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PICIUL VA A VEA UN FRĂȚIOR

poet 
deci 
stare de tutelă. Au sesi
zat însă tonul general al 
poeziej care se poartă, 
care este lăudată de cri
tică și-n umbra ei își pot 
permite să nu fie ei înșiși • 
cu dezinvoltură. Aura 
mediocrității despre care 
vorbesc, nu în afara lite
raturii, dar nici cu șanse 
de a trăi prea mult în 
interiorul ei, a început 
să devină la-ndemînă 
nechemaților. In această 
ordine de idei, desigur, 
faptul cotat îmbucurător 
mai sus, acela că se scrie 
foarte mulț la noi, tre
buie tratat cu mai multă

puncte de vedere

puterea de recep- 
valorică, transfor- 

sensibilitatea și in- 
in rutină. Astăzi

rale în legătură cu mun
ca pe care, după puteri, 
astăzi, alături de alți co
legi de generație, o de
pun și eu, sprijinind pe 
cei mai tineri (de mult 
nu mai sîntem noi „cei 
mai tineri") autori de 
poezie. La revista „Lu
ceafărul", mai rar la E- 
ditura „Eminescu", citesc 
extrem de multă poezie, 
cunosc astfel nenumărați 
începători într-ale poe
ziei și uneorț mă întreb 
dacă munca aceasta de 
redactor nu cumva dis
truge 
tare 
mind 
tuiția
se scrie, la noi, enorm și 
din această situație, din 
această stare de fapt spe
cială derivă cîteva pro
bleme pe care voi încer
ca să le amănunțesc.

Nu putem fi, nenuan
țat, împotriva cantității. 
Ne bucură faptul că se 
scrie foarte mult, bine și 
uneori chiar foarte bine. 
Marea majoritate a de- 
butanților știu să scrie, 
au învățat să scrie, pre
țuind motive și tehnici 
mai mult sau mai puțin 
celebre, de ultimă oră. 
Ei nu au curajul, cel mai 
adesea, să mimeze un

circumspecție. Dacă toți 
debutanții vor ajunge să 
compună cam aceleași 
versuri, în stilul tuturor 
și al nimănui, ne vom 
trezi miine, poimîine în 
situația nedorită de a 
publica versuri 
semnătură, numele 
maiînsemnînd nimic.

Trebuie, deci, în 
paradoxal la prima 
dere, să preferăm debu
tanții mai greoi, mai 
lenți, dar care au ceva 
de spus, pornind de la 
viață către literatură. 
Observația generatoare 
de imagini, de metafore 
adevărate nu-și găsește 
ușor corespunderile de 
cuvint. La început, în 
mod aproape obligatoriu, 
greșești ; cînd însă iți 
va mai fi permis să gre
șești, dacă nu acum, la 
primii pași trudnici 
carieră ? Maj tîrziu 
voi poate dar nu vei 
putea. Naivitatea nu 
se admite decît o dată, 
o singură dată în viață, 
cînd scopul întrece cu 
mult în noblețe mijloace
le încă precare.

Cei care ne ocupăm 
de soarta debutanților 
ii putem învăța, in li
mita propriilor noastre 
cunoștințe, să alcătuiască

un vers, o strofă, o 
zie. Așa cum se 
tuiește o operă, un 
stin, cum se poate 
în realitate cu toată fi
ința, ne este mai greu. 
Cînd recunoaștem 
caracter dotat, tot 
putem face este de 
pune mai acut față 
față cu propria lui 
loare, cu propria lui 
drăzneală. Aici atingem 
un domeniu in care nu 
putem greși. Dacă prin 
poezie îi facem pe oa
meni să fie mai oameni, 
cînd. vorbim despre debu- 
tanți prima noastră gri
jă este să le imprimăm 
lor în primul rind o ți
nută civică, o dorință de 
autointegrare 
majoră, în circuitul 
cial. Dacă dintre i 
tanții cu 
păm, cum foarte 
nește posibil se întâmplă, 
nu toți vor deveni și scri
itori, ei vor înțelege to
tuși, din confruntarea cu 
poezia, să devină viitori 
constructori de nădejde 
ai socialismului. A cânta 
sentimentele și ideile 
contemporaneității sau a 
le trăi înseamnă același 
lucru. Vocație trebuie in 
ambele sensuri. Educația 
artistică nu poate fi înțe
leasă în afara unei solide 
educații cetățenești : a fi 
cinstit cu tine însuți, față 
de talentul tău, a te im
plica cu emoție în opera 
constructivă a întregului 
nostra popor, preamărin- 
du-i faptele. Tocmai asta 
trebuie îndemnat debu
tantul să-și propună cu 
depline puteri de reali
zare. Dacă insul în for
mare, în ființa căruia 
am ajutat să se cunoască 
pe sine mai adine un 
viitor cetățean de onoare 
al țării, va fi și un scri
itor, un adevărat scriitor, 
bucuria noastră va crește 
cu atît mai puternică.

Există, deci, și un 
debut al îndrumătorilor 
într-ale poeziei și abia 
după trecerea unei anu
mite perioade de timp se 
vede dacă vocația lor a 
fost sau nu adevărată.

• Bariera : PATRIA — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,31), MODERN - 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Cazul Mattei ; CENTRAL
12,30; 15,30; 18; 20,30.
a Săgeata căpitanului Ion : LUMI
NA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,15.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19.30, 
FAVORIT — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Marea evadare : SALA PALA
TULUI — 18,30 (seria de bilete — 
4291), BUCUREȘTI - 9; 12,30; 16.30; 
30, SCALA — 9,30; 13: 16,45; 20.15.
• Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia... : CAPITOL — 9.30; 11.45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Colega mea, vrăjitoarea : TIM
PURI NOI — 9—20,15 in continuare.
• Micul om mare : FESTIVAL —
9; 11,45; 14,30; 17,45; 20,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 14,30; 17,45; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,45; 15,15; 18:
20,45.
a Program de desen» animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Bărbatul care a venit după bu
nica : DOINA — 11,15; 13,45; 16: 
18,15; 20,30.
a Cu miinile curate : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 13.15; 20,30. ARTA
— 15,30: 18; 20,15.
a Bulevardul romului : EXCEL
SIOR — 9; 11.15; 13,30: 16; 18,30; 21, 
AURORA — 8.45; 11; 13,15; 15,45; 18;
20.30.
a Don Gabriel — 10: 12; 14, Slabul 
și alții — 16,30, Singur la nevastă
— 18,45, Tata — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Seceră vintul sălbatic : GRI
VIȚA — 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30, GLORIA — 8.45: 11; 13.30; 16; 
18,30; 20.45, TOMIS — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45. FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Fata care vinde flori : PRO
GRESUL — 10; 15; 17,45;. 20,15.
a Anonimul venețian ; BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• Sfinta Tereza și diavolii : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15.
a Am Încălcat legea : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
a în trecere prin Moscova î LIRA
— 15,30: 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : VOLGA —
9: 11,15; ........................................
MIORIȚA 
18; 20,30.
a Drum tn penumbră : VIITORUL
— 16; 18; 20.
a Martin in al nouălea cer t VI
TA N — 16; 18; 20.
• A fost odată un polițist : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20. FLA
CĂRA — 15,80; 18; 20,15.
a Dauria : LĂROMET — 15,30; 19. 
a O floare și doi grădinari : CO- 
TROCENI — 10; 15,30; 19.
• Fuga e sănătoasă : PACEA — 
15,45; 18, 20, POPULAR — IS.30; 18; 
20,15.
a Tora ! Tora ! Tora 4 t CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 19.
a Eliberarea Iul L. B. Jones t 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Dacă o marți, e Belgia t RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
a Mania grandorii t MUNCA — 16; 
18; 20.
a Ultimul tren din Gun Hill : 
COSMOS — 15.30: U: 20.1S.

13,30; 18,15: 20,45,
9; 11,15; 13,30; 15,45;

Casa care a fugit pe 
“ este casa vieții, triste 

și sărăcăcioase a profesoru
lui de liceu Vanciu. doctor 
in filozofie. Iar titlul apa
rent fantezist al piesei lui 
Petru Vintilă exprimă, de 
fapt simbolic, un fenomen 
la care istoria își pusese, 
iremediabil, un umăr ener
gic. Pereții aparent solizi ai 
acestei „case" închid o ce
lulă socială și materială de 
mare instabilitate, un uni
vers uman înveninat de 
mari dezamăgiri și tulburat 
de o veșnic trează neliniște, 
de așteptarea unei salvări 
nedefinite. Dinamitată din- 
lăuntrul ei, dar mai ales re- 
zonînd la evenimentele din 
afară, comunicînd uneori 
aproape insesizabil cu ex
teriorul, „casa" profesorului 
din Caransebeș nu putea 
rămîne „pe loc", neschim
bată. Evenimentele social- 
politice (criza economică, 
șomajul, regimul rezervat 

aplicat intelectualilor 
își pun amprenta asu- 

destinelor acestei fami- 
rupte de viață. După 

cum tot ele (ecoul miș- 
greviste de la 
lupta comuniș- 
ilegalitate) vor 

existenței familiei 
superior,

cărilor 
Grivița, 
tilor în 
conferi
Vanciu un sens 
abia visat și îi va obliga, pe 
tineri îndeosebi, să iasă din 
izolare, să se implice lup-

Fondul de
manuscrise
în așteptarea unei

valorificări organizate
Direcțiile majore ale definirii pro

filului etic al omului epocii actuale 
dau o sporită importanță și un im
puls nou activității de creație în do
meniul literar și artistic, rolului e- 
ducativ pe care sînt chemate să-l 
îndeplinească literatura și arta. Ca
racterul exemplar al creației artistice 
constituie o trăsătură esențială și 
generală a acestei creații, ține de în
săși menirea ei. Găsim în paginile 
înaintașilor modele ilustre de înțelep
ciune, cuviință și dragoste de țară.

Importanța unei epoci de eferves
cență culturală derivă din capacita
tea de a sintetiza în chip nou valo
rile culturale anterioare, de a lărgi 
aria de referință a patrimoniului cul
tural și de a-și găsi în dezvoltarea 
mișcării culturale poziția specifică, 
înaintată, consonantă cu epoca de 
mari prefaceri sociale. în acest con
text, bunurile culturale trebuie să 
constituie o prezență activă în con
știința publică. Alături de munca de 
răspândire a cărții in mase, bibliote
cilor le revine și rolul important de 
a face cunoscute prețioasele fonduri 
de manuscrise și de cărți rare.

Condiția primă a valorificării aces
tei importante părți a patrimoniului 
culturii naționale — manuscrisele — 
este sistematizarea fondului existent. 
Definirea fazei actuale a muncii de 
valorificare a fondului de manuscrise 
pleacă de la o evidență : s-a asigurat 
alcătuirea acestui fond de manuscrise 
sub singurul imperativ al tezauriză
rii lor. Manuscrisele reflectă, într-o 
prezumptivă ordonare cronologică, ta
bloul istoriei literaturii românești, al 
determinărilor și influențelor actului 
literar. De la manuscrisele slavone și 
pînă la cele ale scriitorilor interbelici 
sau ale contemporanilor noștri, sint 
cuprinse în aceste file toate epocile 
de cultură, toate aspectele elaborării 
operei, materialul unor viitoare edi
ții complete.

Pentru a se ajunge însă la prezen
tarea cronologică, pe opere și scri
itori, a fondului de manuscrise tre
buie trecute două praguri mai difi
cile : acest fond de manuscrise (for
mulare prin care se înțeleg mânu- 
scrisele aflate in toate bibliotecile 
din. țară) nu este catalogat decît în
tr-o măsură foarte mică, iar încer
cările de catalogare nu au fost fă
cute după un criteriu unitar. Nu este 
vorba aici de modificările necesare 
introduseintroduse în cadrul volumului al 
IV-lea al Catalogului manuscriselor 
românești, modificări care țintesc o 
prezentare mai amănunțită a fondu
lui Bibliotecii Academiei Republicii 
Socialiste România, ci, de pildă, 
de diferențele dintre Catalogul ma
nuscriselor de la Blaj (aflate 
acum la Cluj) și Catalogul manuscri
selor românești din Biblioteca Acade
miei. Această observație nu urmăreș
te criticarea puținelor și dificilelor 
încercări de catalogare a fondurilor 
de manuscrise ale bibliotecilor din 
țară — o inițiativă căreia îi aducem 
toate aprecierile — ci vrea să relie
feze necesitatea de a se adopta m 
această muncă un criteriu unitar. 
Există biblioteci, aparținînd statului, 
care nu publică nici măcar rapoarte 
generale asupra fondurilor lor. ba, 
mai mult, Biblioteci care nu au fi-

șiere sistematice ale fondului de ma
nuscrise, motivul invocat fiind lipsa 
specializării bibliotecarilor în acest 
sens. Această specializare nu este, 
însă o datorie a activității fiecărei 
biblioteci și a fiecărui bibliotecar ? 
Cum, adică, biblioteca sibiană Astra 
poate să publice numai în cițiva ani 
lucrări foarte valoroase de prezentare 
a fondului de manuscrise, a fondului 
de periodice, a fondului de scrisori 
etc., în total 12 volume in numai trei 
ani — în timp ce fondurile importante 
de manuscrise aflate la Cluj, Iași, Ga
lați, Craiova, Alba Iulia, Turnu-Se- 
verin, ba chiar și la Biblioteca Cen
trală de Stat din București nu sint 
decit în parte cunoscute ? Și nu am 
pomenit aici decît fondurile de mare 
importanță, dar există și la biblioteci 
orășenești din localități mai mici ma
nuscrise necercetate, de o inestimabi
lă valoare.

Un alt aspect, destul de important 
pentru cercetarea literară : deplasă
rile științifice, in loc să valorifice 
materialul catalogat al bibliotecilor, 
nu pot decit să investigheze sumar 
aceste fonduri, cercetarea altor aspec
te legate de valoarea literară a unor 
manuscrise neputind fi făcută decît 
intr-un timp îndelungat. Realiza
rea unei bibliografii generale a li
teraturii române (bibliografie ale că
rei premise sînt fixate de lucrările 
lui I. Bianu și Nerva Hodoș) se im
pune cu necesitate. în cadrul acestei 
bibliografii locul manuscriselor va 
trebui fixat cu certitudine. Vor tre
bui să existe referințe asupra stu
dierii sau publicării parțiale sau ge
nerale a manuscrisului, precum și 
asupra provenienței sale și a fondu
rilor sau bibliotecilor prin care a 
trecut. Lucrul acesta este foarte im
portant pentru că o mare parte din 
studiile întreprinse, mai ales în pe
rioada 1880—1916, care se referă la 
unele manuscrise a căror cotă sau al 
căror loc de depozitare au fost, schim
bate, devin ..........................

N u u_ ____ . _ _
tanța tezaurizării acestor manuscrise, 
precum și condițiile create pentru 
păstrarea lor în cît mai bune condi
ții, împotriva degradării fizice. Se 
impune însă introducerea mai largă 
a mijloacelor moderne (fotocopiere, 
microfilmare), precum și a celor tra
diționale (catalogare, editare), reali
zate însă într-un ritm mai alert și cu 
exigențe sporite. Pentru că aceste 
manuscrise păstrează în ele istoria și 
literatura noastră, dar ele vor consti
tui un fond inert atît timp cit rezul
tatele cercetărilor nu influențează la 
rindul lor tabloul istoriei literare și 
nu activează asupra conștiinței pu
blice. încă multe dintre exemplele de 
cugetare și ținută morală înaltă ale 
personalităților culturii noastre se 
află între filele acestor manuscrise 
care trebuie aduse în conștiința citi
torilor.

Direcțiile actuale în valorificarea 
moștenirii culturale reliefează rolul 
activ pe care fiecare generație tre
buie să-1 aibă față de tradiția înain
tașilor și față de patrimoniul cultu
ral, a cărui cunoaștere trebuie să fie. 
cu fiecare etapă, lărgită și restructu
rată în deplină obiectivitate.

Mihai MORARU

altminteri inutilizabile, 
am dori să neglijăm impor-

create pentru

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleenciclopedia.
Publicitate.
Muzică populară eu Aneta 
Stan, Elmas Ismail și 
Maxim.
Curs de limbă germană 
lecția a 32-a.
Comentariu la 40 de «teme — 
județul Sălaj.
Revista literară TV.
Pagini de umor : Aventuri in 
epoca de piatră.
Teleglob.
Voci tinere.
Telejurnal.
Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură.

16,00 — 17,00 Teleșcoată : Chimie
(în ajutorul candidaților la 
concursul de admitere în tn- 
vățămîntul postliceal și su
perior) . Caracterizarea gene
rală a metalelor. Coroziunea ; 
Fizică. Fenomene moleculare ; 
Literatura română. M. Ko- 
gălniceanu, îndrumător cultu
ral și luptător pentru propă
șirea țării.

17,30 Deschiderea emisiunii

după-amiaz*. Cur» da limb* 
engleză — lecția a S2-a.

18,00 Atenție la... neatenție i Jurnal 
de protecția muncii.

18.30 Tragerea Loto.
18,40 Un interpret al melodiilor »r- 

geșene : Tieă SoreStu.
18,50 Teleconferința de presă.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a în cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
Comentariu le 40 de steme — 
județul Sibiu.
Film artistic : „Semnale dea
supra orașului" — producție 
a studiourilor cinematografice 
iugoslave. Regia : Zika Mitro- 
vlc. Cu : Aleksandar Gavric, 
Maria Tocinoski. 
Universitatea TV.
„34 de ore" a Din țările so
cialiste.

Film serial pentru copil : 
„Delfinul Flipper".
Publicitate.
Biblioteca pentru toți : Mihail 
Sadoveanu (IV). Prezintă Al. 
Paleologu — „Zodia Canceru
lui" — piesă pentru televi
ziune de Mihnea Gheorghiu. 
Revista economic* TV.
Un sfert de veac tn muzi
ca românească ; Dezvoltarea 
creației simfonice.
Stadion — emisiune de repor
taje din lumea sportului.

(Urmare din pag. I)

posibilitatea să tnvete 
meserie, să ciștige.

Red. : Numărul sa- 
lariaț.ilor trece de 60 
la sută din populația 
orașului.

ești întrebat ce știi, nu 
ce limbă vorbești".

„Ceea ce mă impresio
nează in mod deosebit — 
îmi mărturisește munci
torul ION TARTA, tot <ie 
la IFROFIL „23 August" 

amploarea con- 
in

— este 
strucției de locuințe 
municipiul nostru.

Avînd de lucru, oame
nii au ajuns să trăiască 
mai bine. Pe mine m-a 
ajutat statul să-mi con
struiesc o locuință sănă
toasă, confortabilă.

Red. : Numărul 
partamentelor 
construite 
1960—1972 :

in
14 574.

a- 
noi 

anii

că, atunci
Red. : 

mătate 
total al 
stau in 
noi.

Aproape Ju
din numărul 

locuitorilor 
apartamente

de locuit deCondițiile 
astăzi constituie un mare 
progres ; banii cîștigați 
pot fi mai bine folosiți, la 
fel și timpul liber. Oame
nii se îmbracă mai bine, 
merg la spectacole, citesc 
mai mult, fiecare are o 
bibliotecă proprie, există

îmi amintesc 
cînd am venit în fabrică, 
noi, tinerii, locuiam în trei 
barăci. Pe locul lor se ri
dică astăzi cartierul 
„7 Noiembrie". Orașul are 
multe alte cartiere noi — 
Tudor Vladimirescu, A- 
leea Carpați, Aleea Cor
nișa, Mureșeni, Dâmbul 
Pietros. înfățișarea locali
tății s-a schimbat cu totul. 
S-au schimbat și oamenii, 
felul lor de viață, felul 
oum gîndesc, cum se com
portă în fabrică ; azi 
nimeni nu se mai mul
țumește cu șapte clase,

• Numărul
• Volumul 

arde lei.
• Creșterea

157 la sută.

unităților comerciale — 446. 
anual al vinzărilor — 1,3 mili-
volumului vinzărilor : 1972/1965 —

dorința de a-și desăvîrși 
oultura. Fără schimbările 
din acești ani, fără spri
jinul primit de la stat, fe
ciorul meu probabil că 
n-ar fi putut să ajungă 
bacalaureat — dar-mi-te 
să facă și o școală teh
nică post-liceală ! Și mai 
este un lucru esențial : 
astăzi te simți cetățean 
in rindul cetățenilor, cu 
drepturi egale, indiferent 
de naționalitate, fiu al a- 
cestui popor. La angajare

chiar colegii mai in virstă 
participă la cursurile se
rale de ridicare a pre
gătirii profesionale".

Fac cunoștință eu scrii
torul KOVACS GYORGY; 
ii rog să-mi împărtășeas
că din observațiile sale. 
„Pentru noi, cei de aici, 
schimbările n-au fost 
surprinzătoare, deoarece 
eram martorii lor și pă
reau să se producă pe 
neobservate. Dar pentru 
cei care n-au mai văzut

Condiția mizeră a dască
lilor, plătiți cu lefuri deri
zorii și printre cei dinții 
loviți de curbele de sacri
ficiu, a împiedicat-o pe 
Nora, fiica profesorului, 
să-și continue, după doi ani 
de conservator, studiile de 
pian, așa după cum lipsa 
de zestre o va împiedica să

txil de stângace 
cute, destinate

Și, deodată, 
adiere de aer 
substituire de ; 
termină întâlnirea 
toare de oxigen și lumină, 
cu un om adevărat, care 
știe că, pentru a putea trăi, 
trebuie să lupte și chiar 
să își riște viața. Necunos
cutul, un tînăr comunist, se 
va îndrăgosti de Nora, dar 
își va urma fără ezitări 
destinul eroic de luptător 
comunist — singurul posi
bil — avînd conștiința de
plină că pînă și această 
dragoste abia înmugurită 
ar muri fără victoria aștep
tată și pregătită. Nora va 
rosti în urma lui, fără ezi
tări : „Am să te aștept !“. 
Iar Bubi va dobindi și el 
un nou, un adevărat țel 
al vieții, vrea să suge
reze autorul. Și în urma 
acestei întâlniri, doar apa
rent întâmplătoare, căci ea 
semnifică de fapt contactul 
și influența cu pozițiile îna
intate, progresiste, expre
sii ale necesității istorice 
inductabile — „casa va fugi 
pe ușă". Eroii piesei lui 
Petru Vintilă vor porni pe 
drumul aderării și partici
pării la lupta proletariatu
lui.

Premiera de la „Giulești" 
închinată aniversării repu
blicii recomandă un autor 
de dramă autentic. Era de 
așteptat ca piesa unui dotat

: și de neplă- 
acesteia.

, o nesperată 
proaspăt : o 

persoane de- 
aducă-

cel mai puțin adine și preg
nant dintre personajele 
sale rămînînd cel al „necu
noscutului" abia schițat. 
Trebuie să apreciem, este 
adevărat, că noul drama
turg evită șabloanele (ne 
gindim la absența tonurilor 
declarative și discursive) și 
optează pentru exprimarea 
concisă și mai ales pentru 
sugerarea trăsăturilor unei 
personalități profund inte
riorizate și consecvente cu 
sine. Personajul rămîne 
însă cam sărac și abstract ; 
aflăm prea puțin din uni
versul său moral și spiri
tual, din rațiunile opțiunii 
sale, din mobilurile actelor 
lui — care ar fi trebuit să 
determine, la rindul lor, 
impresionanta transforma
re a familiei Vanciu, a lui 
Bubi în primul rind. 
Cum s-a mai observat, so
luționarea 
personaj pe 
nă întreaga 
întru totul

Revenind 
de la „Giulești", 
rea autorului cu regizorul 
Dinu Cernescu a contribuit 
Ia îmbogățirea nuanțată a 
raporturilor dintre eroi 
(singurele momente insufi
cient rezolvate regizoral ră- 
min cele ale finalurilor de 
tablou, în care trecerea de 
la tonul obișnuit său comic 
lă cel grav, mai pronunțat 
dramatic sau liric nu se 
comunică suficient sălii) n AP «osUls*

crizei acestui 
care se spriji- 
piesă nu este 
satisfăcătoare, 

la spectacolul 
colabora-

Regia : Gyorgy Palăsthy. Cu : Krisztian 
Kovăcs, Lajos Balăzsovits, Anna Muszte, Hilda Gobbi

sfertorașul de acum un 
de veac există riscul să 
nici nu-1 mai recunoască, 
înainte de război erau, 
cu totul, trei automobile. 
Primarul trecea pe străzi 
intr-o birjă purtînd em
blema orașului. Acum, 
avem mari dificultăți cu 
circulația în cartierele 
vechi, cu străzi Înguste și 
cu intersecții ascuțite, 
construite — cum se spu
nea pe vremuri — pen
tru... birjarul primarului. 
S-a schimbat radical și

grăitor... Cînd au început 
lucrările de sistematizare 
și modernizare a Pieței 
Trandafirilor — cea in 
care, mai înainte, se or
ganiza tîrgul săptămînal 
și funcționa piața agro-ali- 
mentară — aproape toată 
lumea era supărată că 
strică piața", pentru 
mai apoi, să fie toți 
acord că s-a făcut un
cru bun. Acum, nu numai 
că acțiunile primăriei sînt 
sprijinite, dar a apărut 
un element cu totul nou :

„se 
ca, 
de 
lu-

tmi spune EUGEN NA- 
SĂUDEANU, directorul 
biroului colectiv de asis
tentă juridică Tg. Mureș 
— este rezolvarea proble
mei naționale. Animozită
țile existente odinioară 
Intre cei de diferite națio
nalități nu erau în firea 
oamenilor, ci fuseseră pro
vocate și întreținute în 
mod artificial de către 
clasele exploatatoare in
teresate în această învrăj
bire. Se poate vorbi de 
o transformare totală a

Combinatul de îngrășă
minte azotoase : „Oamenii 
au devenit receptivi la 
nou, au devenit mai so
ciabili. mai binevoitori, se 
respectă și se stimează re
ciproc pentru munca

ocomună, 
semenea 
rezultatul 
cației și,

lor 
a-

este 
edu-

Cred că 
evoluție 
culturii, 
în primul rind,

reat. îmi vorbește despre 
Tirgu-Mureș cu o convin
gătoare pasiune: „Am în
drăgit acest oraș, cu oa
meni de o mare căldură 
sufletească. Pe lingă fap
tul că e un puternic cen
tru industrial, orașul este 
și un important focar de 
cultură. Aproape că nu 
există domeniu al artei

Locuitorii iși prezintă orașul

• 20 școli de cultură generală, 16 000 elevi
2 000 cadre didactice.
• 3 institute de invățămint superior, 3 000 

studenți, 500 cadre didactice.
• 19 școli profesionale, tehnice, postliceale sau 

de specialitate.
• 3 800 locuri în creșe și grădinițe.
• Ocrotirea sănătății — 16 circumscripții sa

nitare, 20 dispensare de întreprindere, 16 far
macii, 2 500 paturi, 600 medici.

a orașu- 
numai la 
culturale 
existenta

viața spirituală 
lui. Mă refer nu 
noile instituții 
și artistice, la 
unor reviste de cultură 
ca Vatra, Igaz Szo, Uj 
filet, la puternicele forțe 
artistice ale municipiului 
nostru, ci ți la viata oa
menilor. Orașul era 
înainte izolat, viața avea 
în general orizonturi 
strimte, închise. Acum 
preocupările oamenilor 
s-au îmbogățit, există o 
vie participare obștească, 
patriotismul socialist se a- 
firmă pe toate planurile".

BREDA 
serviciului 
locală al 
popular al 
Tirgu-Mureș, este cel mai 
vechi funcționar al pri
măriei. îi solicit opinia in 
legătură cu modificările 
pe care le-a observat in 
felul de a gindi și acționa 
al cetățenilor : „Să vă 
dau un singur exemplu,

BELA, șeful 
administrație 

Consiliului 
municipiului

inițiativa. Locuitorii nu 
mai așteaptă ca totul „să 
vină de undeva" ; orga
nizează acțiuni proprii. 
Acțiunile cetățenești sînt 
cu atît mai eficiente cu 
cît, ca rezultat al politicii 
naționale marxist-leninis- 
te a partidului nostru, cu 
toții se simt deopotrivă 
răspunzători pentru des
tinele urbei, știu Că bene
ficiază în mod egal de 
roadele dezvoltării ei".

„Una dintre marile rea
lizări ale acestor ani —

relațiilor dintre oamenii 
de diferite naționalități : 
cunosc multe prietenii 
trainice, exemplare. Este 
urmarea firească a tran
sformărilor structurale în 
viața noastră economică 
și socială, in conștiința 
oamenilor, reflex al poli
ticii partidului nostru, al 
construcției socialiste".

Despre peisajul moral șl 
spiritual al Tîrgu-Mureșu- 
lui de astăzi îmi vorbește 
și tinărul GRIGORE 
BORZ. lăcătuș mecanic Ia

• 359 străzi, cu o lungime de 140 km., din 
care modernizate 70 la sută.

• Suprafața
1965 — 110 ha ;

• Rețeaua de 
km ; 1972 — 120

• Rețeaua de
— 120 km.

• Transportul in comun : 1950 — 10 
buze, 3,4 milioane călători ; 1972 — 140 
buze, aproximativ 55 milioane călători.

spațiilor verzi : 1956 — 8 ha ; 
1972 — 193 ' 
alimentare
km.
canalizare :

ha.
cu apă : 1950
1950 - 65 km

— 70
; 1972
auto- 
auto-

al educației dobîndite 
prin muncă. înainte, 
mentalitatea de mic meș
teșugar era aceea care 
își pusese amprenta asu
pra vieții orașului. Acu-m 
există numeroase între
prinderi industriale, unde 
oamenii învață să mun
cească și să gîndească 
în chip socialist, există 
numeroase școli, licee, 
facultăți, o universita
te populară foarte frec
ventată, biblioteci renu
mite. Aspirația spre cul
tură este caracteristică 
pentru locuitorii orașului; 
majoritatea lor învață. La 
noi, la combinat, se poate 
spune chiar că fiecare tî
năr învață — fie la liceul 
seral, fie la școala de 
maiștri, fie la cursul de 
subingineri". Aflu că in
terlocutorul meu urmea
ză, și el, cursurile fără 
frecventă ale unei facul
tăți...

KOVATS ECATERINA 
e studentă în anul III, Ia 
Institutul de teatru 
„Szentgyorgyi Istvan". A 
venit de Ia Cluj, unde și-a 
petrecut copilăria și ado
lescența, pînă la bacalau-

care să nu fie reprezen
tat. La spectacole, sălile 
sint pline, locuitorii sint 
amatori de artă, în fabrici 
se organizează concursuri 
de recitări cu cite 50—60 
de participanți ; văzin- 
du-mă de mai multe ori 
pe scenă, oamenii __
salută. în primul an, cînd 
am venit, la început, mi-a 
fost destul de greu. Acum, 
am mai mulți cunoscuți 
decît în orașul natal". Pa
siunea
pentru Tirgu-Mureș îmi pare ’ 
vorbește despre puterea 
de seducție pe care o e- 
xercită viața socială și 
culturală a acestui înflo
ritor oraș, despre far
mecul cartierelor sale în
tinse pe colinele rîului de 
la care și-a luat numele. 
Vorbește despre valorile 
umane ale unui sfert de 
secol de înțeleaptă politi
că, ale cărei rezultate au 
făcut ca numele de 
„tirg“ — odinioară îndrep
tățit — al municipiului 
să cadă în desuetudine, să 
treacă în domeniul tradi
ției și al amintirilor.

mă

tinerei studente
simptomatică. ea
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Adincă recunoștința 
pentru noile măsuri lunarite 

de conducerea de partid 
si de stat, in scopul 

îmbunătățirii in continuare
a condițiilor de muncă 

si de viată ale minerilor
Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, de activul 
Comitetului municipal de partid Petroșani

în sala Clubului Centralei cărbu
nelui Petroșani a avut loc aduna
rea activului, lărgit al Comitetului 
municipal de partid, la care au par
ticipat membrii Biroului și ai Co
mitetului municipal de partid, se
cretari ai oomitetelor și ai organi
zațiilor de partid din exploatările 
miniere, activiști de partid, de sin
dicat și ai U.T.C., membri ai consi
liului oamenilor muncii al C.C.P., 
ai comitetelor oamenilor muncii din 
exploatările miniere, mineri frun- 
‘ ?i în producție, șefi ai serviciilor 
de organizare a muncii și salari
zare.

La adunarea activului de partid 
•u luat parte tovarășii Petre Lupu, 
membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R., mi
nistrul muncii, Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Paul Nagy, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

In cadrul adunării au fost pre
zentate noile măsuri hotărâte de 
conducerea de partid și de stat, în 
urma indicațiilor date de secreta
rul general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vi
zitei de lucru efectuate în Valea 
Jiului. Aplicarea acestor măsuri va 
duce la îmbunătățirea în continuare

« condițiilor de muncă și de viață 
ale minerilor, Ia ridicarea nivelului 
tehnic al producției, la stabiliza
rea și permanentizarea forței de 
muncă în industria extractivă, în 
final, la sporirea extracției de căr
bune și a altor substanțe minerale 
utile.

în cadrul adunării au luat cu- 
vîntul numeroși vorbitori — mineri, 
șefi de brigadă, reprezentanți ai 
Consiliului oamenilor muncii, ingi
neri. — care, în numele tuturor 
miil<erilor din Valea Jiului, au ex
primat sentimentele de adîncă re
cunoștință față de conducerea de 
partid și de stat, personal față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija manifestată permanent 
față de cei ce muncesc in indus
tria minieră, hotărîrea de a răs
punde ou noi fapte de muncă a- 
cestei griji, de a nu-și precupeți 
eforturile pentru traducerea în viață 
a hotărârilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale, pentru 
realizarea înainte de termen a cin
cinalului.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, adunarea activului lărgit 
al Comitetului municipal de partid 
a adoptat o telegramă adresată Co
mitetului Central al P.C.R., tovară
șului N4oolae Ceaușescu.

Participanții Ia adunarea activului Comitetului municipal de partid 
Petroșani — se spune în telegramă — au luat cunoștință, într-o atmos
feră de entuziasm, cu sentimente de profundă satisfacție și aprobare 
deplină, de măsurile adoptate de conducerea partidului și statului 
nostru, menite să conducă la îmbunătățirea în continuare a condi-' 
fiilor de muncă și de viață ale minerilor din acest important centru 
minier al țării.

Sintem conștienți, mult stimate tovarășe secretar general, că noile 
măsuri sînt rodul politicii promovate de partidul nostru pentru ridi
carea continuă a nivelului material și spiritual al poporului, al grijii 
permanente pe care dumneavoastră ne-o purtați.

Ele constituie dovada modului operativ, plin de solicitudine, pe 
care-1 manifestă conducerea partidului nostru, dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, în rezolvarea propunerilor reieșite din dialogul viu pe care 
l-ați purtat cu minerii și cadrele de conducere, cu prilejul vizitei de 
lucru in Valea Jiului.

Avem convingerea fermă că transpunerea In viață a măsurilor 
stabilite se va concretiza in perfecționarea continuă a conducerii și 
organizării producției și a muncii în unitățile miniere, creșterea capa
cităților, a extracției de cărbune, pe seama sporirii productivității 
muncii și a ridicării nivelului tehnic, asigurarea calificării și perma
nentizării cadrelor, în întărirea disciplinei socialiste a muncii, premise 
sigure ale dezvoltării mineritului in bazinul carbonifer Petroșani.

Comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul nostru, vă asigură, 
iubite tovarășe secretar general, că iși vor mobiliza întreaga capaci
tate și putere de muncă pentru a infăptui programul stabilit la Con
gresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român 
privind creșterea producției de cărbune, îndeosebi a huilei cocsifica- 
bile, Ia nivelul cerințelor economiei naționale, asimilarea și construirea 
pe plan local de noi mașini, utilaje și agregate de mare randament și 
tehnicitate, adecvate condițiilor specifice de zăcămint. realizarea inte
grală a importantelor sarcini puse cu încredere în fața noastră.

Minerii din Valea Jiului iși exprimă in cuvinte pornite din Inimă 
angajarea lor fermă de a înfăptui mărețele obiective stabilite de par
tid, hotărîrea de a respecta, ca întotdeauna, cuvintul dat de a îndeplini 
sarcinile actualului cincinal înainte de termen.

Vizitele delegației
Uniunii Socialiste Sudaneze
Delegația Uniunii Socialiste Suda

neze, condusă de Izz El Din El Sa
yed. membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze și secre
tar pentru problemele muncitorești, 
membru al Adunării Poporului, a vi
zitat. joi, municipiul Pitești.

La sediul Consiliului popular mu
nicipal, oaspeții au avut o convor
bire prietenească cu Dumitru Pe
trescu, prim-viceprdședinte al Con
siliului popular județean Argeș, 
membru al Biroului Executiv al 
Consiliului județean Argeș al F.U.S., 
Alexandru Popescu, primarul muni
cipiului Pitești, președintele Consi
liului municipal al F.U.S.. cu alte o-

ficialități locale, reprezentant! ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

Cu acest prilej, membrilor dele
gației sudaneze le-au fost prezenta
te aspecte ale dezvoltării economice, 
sociale și culturale a orașului 
tești și le-au fost împărtășite 
preocupările consiliilor locale 
Frontului Unității Socialiste.

In aceeași zi, delegația Uniunii 
a vizitat barajul 
Hidrocentrala

Pi- 
din 
ale
So-

cialiste Sudaneze 
de la Vidraru și 
pe Argeș.

In cursul vizitei 
tești. oaspeții au 
Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. (Agerpres)

în municipiul 
fost însoțiți

de
Pi- 
de

Excelenței Sale
Domnul NORMAN KIRK

Prim-ministru al Noii Zeelande
WELLINGTON

■ Am deosebita plăcere să vă transmit cele maj cordiale felicitări cu 
ocazia învestirii dv. în funcția de prim-ministru al Noii Zeelande.

îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o 
nouă dezvoltare în interesul celor două popoare, al păcii și cooperării 
internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Sosirea unei delegații a Adunării

La invitația Marii Adunări 
nale. joi la amiază a sosit 
pitală o delegație a Adunării 
Stat a Republicii Populare Ungare, 
condusă de Papp Jănos, președinte
le Comisiei pentru apărarea națio
nală a Adunării de Stat.

Din delegație fac parte dr. Gaj- 
docsi Istvân, membru al Comisie! 
juridice-administrative și de justi
ție, Palko Săndor, președintele Comi
siei pentru comerț a Adunării de 
Stat. Kemenczes Săndorne. membru 
al Comisiei culturale. Csorgits J6- 
zsef, membru al Comisiei de plani
ficare și buget.

Națio- 
în Ca

de

PRIMIRE LA MAREA
Joi

Marii ___._____, t____
Voitec, a primit, la Palatul JUA.N., 
delegația Adunării de Stat a Repu
blicii Populare Ungare, condusă de 
Papp Jânos, președintele Comisiei 
pentru apărarea națională a Adu
nării de Stat.

La întrevedere au luat parte Maria 
Groza și Ilie Murgulescu. vicepreșe- 

Naționale, 
permanente

după-amiază, președintele 
Adunări . Naționale. Ștefan

dinți ai Marii Adunări 
președinți de Comisii 
ale M.A.N.. denutați.

Au fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R.P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

Tn timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, au 
fost discutate probleme privind acti-

Joi dimineața a plecat 
o delegație a Partidului ____ ___
Român, formată din tovarășii Petre 
Blajovici, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. «1 P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală, și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care va asista la lucrările

la Dakar 
Comunist

• Filarmonica stat „George
Enescu“ (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Adrian Su- 
shine (S.U.A.) — 20.
a Opera Română : Carmen — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Fanny — 
20, (sala Studio) : Părinții teribili 
— 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Iubire 
pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic : Balul absolvenților 
— 19,30.
a Teatrul Giulești : Măsură pentru 
măsură — 19,30.
a Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.

LOTERIA IN OBIECTE
După cum ni se comunică de 

La Administrația de Stat Loto- 
Pronosport, in curind se va or
ganiza o loterie în obiecte. 
Noua formă de loterie va oferi 
participanților posibilitatea de a 
obține în număr nelimitat pre
mii a căror valoare va fi între 
100 lei și 70 000 lei.

La această tragere, partici- 
panții ciștigători vor putea să-și 
aleagă singuri obieotele prefe
rate în limita sumei cîștigate 
și pe baza listei care se va da 
în curînd publicității.

UN ARGUMENT ÎN PLUS:

ALMANAHUL „SCÎNTEIA“ 1973
vă oferă un dicționar al actualității imediate

MIC DICȚIONAR PENTRU UZUL 
CITITORILOR DE PRESĂ

• ALIENARE • COOPERARE ECONO- LITĂȚII INTERNAȚIONALE • SCIENTICĂ 
MICĂ INTERNAȚIONALĂ • DEZARMARE • SECURITATE EUROPEANĂ • SOCIE-
• EXISTENȚIALISM • IRENOLOGIE • 
MARCUSEANISM • PRINCIPIILE LEGA-

TATE DE CONSUM • STRUCTURALISM 
• ZEGISM

...Sfnf 13 din cei 73 de termeni selectați potrivit întrebărilor puse de cititori

ALMANAHUL „SCÎNTEIA“ 1973
lectura preferata a omului bine informat

CRONICĂ

Numiri 
în conducerea 
unor ministere

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinati de Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Dumitru Balalia, 
Dumitru Coliu, Alexandru Sencovici, 
Constantin Dinculescu, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., Iu- 
liu Fejes. secretar al M.A.N., Mir
cea Rebreanu. secretar al Comisiei 
juridice a M.A.N.. alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P.- Ungare la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Prin Decret a! Consiliului de Stat, 
tovarășul Octavian Groza a fost eli
berat din funcția de ministru al 
energiei electrice, fiind numit în 
funcția de ministru secretar de stat 
și prim-vlcepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie.

Prin același decret au fost numiți : 
tovarășul Constantin Băbălău în 
funcția de ministru al energiei elec
trice ; tovarășul Nicolae Mihai în 
funcția de ministru secretar de stat 
și prim-vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării ; tovarășul 
Traian Dudaș în funcția de ministru 
secretar de stat la 
triei Construcțiilor de Mașini Grele ; 
tovarășul Ilie Cîșu în funcția de mi
nistru secretar de - 
Industriei Chimice ; tovarășul Aldea 
Militaru în funcția de ministru secre
tar de stat la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor.

Miniștrii secretari de stat, numiți 
prin prezentul decret, sînt membri 
ai Consiliului de Miniștri.

Ministerul Indus-

stat la Ministerul

INFORMAȚII

Pe magistralele
Sofiei

ADUNARE NAȚIONALĂ
vitatea celor două parlamente, pre
cum și contribuția pe care parla
mentarii o pot aduce ia promovarea 
colaborării și apropierii intre po
poare. la statornicirea unui climat 
de pace, înțelegere și largă cooperare 
in Europa și în întreaga lume. Au 
fost subliniate, de asemenea, bunele 
relații existente între Marea Adu
nare Națională a Republicii Socia
liste România și Adunarea de Stat 
a Republicii Populare Ungare, expri- 
mindu-se dorința comună de a im
prima o dezvoltare continuă acestor 
’•elații.

Seara, membrii delegației Adunării 
de Stat a R.P. Ungare au asistat la 
un spectacol prezentat pe scena Ope
rei Române. (Agerpres)

alcelui de-al VIII-lea Congres 
Uniunii Progresiste Senegaîeze.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fast salutată de tovarășii 
Vasile Patilineț, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții, și 
Mihai Dulea, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

In Daza Acordului aerian, existent 
între Republica Socialistă România 
și Marea Britanie și a acțiunilor re
ciproce pentru dezvoltarea colaboră
rii în acest domeniu, joi la amiază 
a avut loc deschiderea biroului li
niei aeriene „British European 
Airways — B.E.A." de la București. 
La deschidere au participat mem
bri ai conducerii Comandamentului 
aviației civile „T.A.R.O.M.". A fost 
prezent Derick Rosslyn Ashe, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești. In alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul britanic a sub
liniat că inaugurarea acestui birou 
se încadrează, ca un nou pas îna
inte, în istoria cooperării dintre Ma
rea Britanie și România, pe tărâmul 
aviației civile.

★
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Ploiești s-a deschis, joi, expo
ziția de fotografii intitulată ..Mag
deburg — în imagini", care prezintă 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a acestui important centru 
industrial din R. D. Germană. La 
vernisaj a luat cuvîntul Gheorghe 
Alecu, prim-secretar al Comitetului 
municipal Ploiești al P.C.R.. prima
rul orașului, care a subliniat că ex
poziția se înscrie în cadrul schim
burilor culturale dintre orașele în
frățite Ploiești și Magdeburg. Au 
fost prezenți membri ai Ambasadei 
R. D. Germane la București.

*
In cinstea celei de-a 25-a aniversări 

a proclamării republicii, joi dimi
neața a avut loc, în Capitală, o se
siune de comunicări și referate cu 
tema : „Te apărăm, republică!", orga
nizată de conducerea Ministerului de 
Interne și comitetul de partid din 
aparatul central al acestui minister.

(Agerpres)

La Sofia au început 
să cadă primele zăpezi. 
Schimbarea de decor nu 
a împiedicat mersul 
lucrărilor de pe șan
tierele de construcții 
din capitala Bulgariei, 
în pofida timpului ne
favorabil, munca cons
tructorilor e în toi. Se 
lucrează la modernul 
complex de locuințe 
„Nadejda", cuprinzind 
aproape 7 000 de apar
tamente, ce urmează 
să fie date în folosin
ță la sfîrșitul anului 
1975, la „Orășelul stu
dențesc" din apropie
rea cartierului „Mla- 
dost", la șantierul de 
reconstrucție a teatru
lui național „Ivan Va- 
zov", din centrul ora
șului, la ridicarea vii
toarelor clădiri ale 
Institutului de cerce
tări și ale 
calcul ale 
de Stat al 
precum și
se alte clădiri admi
nistrative parte inte
grantă a planului de 
sistematizare a zonei 
centrale a capitalei 
bulgare.

Cea mai mare con
centrare de forțe se 
poate întîlni în zonele 
de reconstrucție a ce
lor două principale ar
tere de circulație — 
„Botevgradsko Șose" și 
Bulevardul Lenin. E- 
forturile de investiții 
ale statului pentru 
modernizarea bulevar
delor capitalei se justi
fică pe deplin. Din a- 
nul 1960, cînd în Sofia 
existau doar 21 000 de 
autovehicule, și 
în 1970, numărul 
tora a crescut de 
patru ori. Astăzi,
raș există aproape

100 000 de mijloace de 
transport auto, cărora 
li se adaugă alte 
1 200 000 de autovehi
cule, aflate în tranzit 
turistic. în aceste con
diții, circulația, stațio
narea și parcarea mij
loacelor auto pe terito
riul orașului devin tot

DE LA
CORESPONDENTUL

NOSTRU

Centrului de 
Comitetului 
Planificării, 
a numeroa-

pină 
aces- 
peste 
în o-

mai dificile, impunln- 
du-se elaborarea unei 
scheme adecvate de 
transport și a unui 
program de construc
ții menit să asigure 
modernizarea principa
lelor artere rutiere.

Așa au apărut, pe 
Bulevardul Lenin, pri
mele utilaje grele aie 
constructorilor de dru
muri, iar in parcul 
Libertății a început 
defrișarea unei impor- 

' tante zone, 
cu bulevardul, .pe 
lățime de 
In această 
terie de 
sapă, zi și 
mul mare pasaj din
tre cele 11 pe care le 
va 
pe întreaga lui lungi
me, pină la ieșirea 
spre Plovdiv. De ’ la 
începutul lunii decem
brie, Bulevardul Le
mn — pină acum una 
dintre cele mai aglo
merate artere de cir
culație a orașului — 
va fi timp de un an 
întreg acoesibil exclu-

paralelă 
o 

cinci metri, 
zonă, o ba- 
excavatoare 
noapte, pri-

avea bulevardul.

eiv mijloacelor de 
transport și utilajelor 
constructorilor. Docu
mentațiile elaborate de 
institutul ..Sofproiect" 
prevăd lucrări de mo
dernizare începînd de 
la Universitatea „Kli
ment Ohridski" și pină 
la șoseaua de centură, 
pe o distanță de a- 
proape 20 de kilome
tri. Pe întreaga aceas
tă porțiune bulevardul 
va avea in ambele 
sensuri cîte trei benzi 
de circulație, cu o 
zonă verde între ele. 
Pe locurile în care 
bulevardul se va in
tersecta cu străzi de 
mare circulație se vor 
construi pasaje deni
velate de trecere, că
tre arterele laterale, 
pentru pietoni fiind 
prevăzute pasaje sub
terane. trotuare și alei 
speciale.

Sofia are cinci prin
cipale antene de 
circulație. adevărate 
„porți" de intrare și 
ieșire, care o leagă nu 
numai de celelalte o- 
rașe ale Bulgariei, dar 
și de țările din jur. 
Dezvoltarea în ritm 
susținut a construcțiilor 
și. în general, a lu
crărilor edilitare ale 
Sofiei, al cărei număr 
de locuitori va depăși 
în curînd cifra de un 
milion, creșterea rapi
dă a numărului de 
mijloace de transport, 
materializarea vastului 
program de moderni
zare a întregii netele 
rutiere marchează noi 
și noi pași pe calea 
înfloririi oapitalei țării 
socialist» vecine și 
prietene.

C. AMARIȚEI

vremea
Timpul probabil pentru 16, 17 și 

18 decembrie, tn tară : începînd din 
nordul tării, cerul va fi temporar 
noros. Se vor semnala precipitații

«labe locale. Vînt potrivit Minimele 
vor fi cuprinse intre minus 8 și plus 
2 grade. Izolat mai coborite, iar 
maximele între minus 4 și plus 6 
grade. La București : vreme în ră
cire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. favorabil precipitațiilor slaba 
în a doua parte a intervalului. Tem
peratura în «cădere ușoară.

• SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
$ ț

FOTBAL: Steaua
de toamnă

campioana CLASAMENTUL
TENISMANILOR

ÎN VERSIUNEA AGENȚIEI 
„FRANCE PRESSE"

REZULTATE TEHNICE
STEAGUL ROȘU—STEAUA : 0—2

32) și Iordănescu (min. 85). Pescaru 
de la 11 m in min. 88.

PETROLUL—A.S.A. : 2—1 (2—1). __________ „___ _
15) și N. lonescu (min. 26), pentru gazde, și Fazekas (min. 81) pen
tru oaspeți.

C.F.R. CLUJ—UNIVERSITATEA CRAIOVA: 1—1 (1—1). Au mar
cat : Țegean (min. 33) și, respectiv, Bădin (min. 36).

JIUL—SPORTUL STUDENȚESC : 3—0 (1—0). Au marcat : Tonca 
(min. 35), Cojocaru (min. 64 — autogol), și Nagy (min. 68).

U.T.A.—UNIVERSITATEA CLUJ : l—l (1-0). Au marcat : Bro- 
șovschi (min. 44) și, respectiv, Șoo (min.

C.S.M. REȘIȚA—F.C. ARGEȘ : 1—0
(min. 85).

DINAMO—FARUL : 2—0 (1—0). Au marcat : Dumitrache (min. 39. 
minut în care a fost eliminat din joc), și R. Nunweiller (min. 54).

RAPID—S.C. BACAU : 3—-1 (2—0). Au maregt : Dumitriu II (min. 
3) și Dumitriu III (min. 24 și 72), iar pentru oaspeți Velicu (min. 58). 
Și Boc a ratat o lovitură de la 11 m (min. 34).

(0—1). Au marcat: Pantea (min. 
(Steagul roșu) a ratat o lovitură
Au marcat : I. Constantin (min.

57).
(0—0). A marcat : Pușcaș

Poziția fruntașă se consolidează
BRAȘOV (prin telefon). Ieri, la 

numai patru zile după ce au rede
venit lideri, fotbaliștii de la Steaua 
s-au aflat în fața unui meci decisiv 
pentru păstrarea acestei poziții frun
tașe. Un meci decisiv, dar și foarte 
dificil, la Brașov, unde, în actualul 
campionat, nu au cîștigat decît 
băcăuanii, iar craiovenii au scos un 
rezultat egal. în rest, cinci victorii 
ale Steagului roșu, cu un golaveraj 
total de 13—1 !

Steaua a învins ieri, cum prea 
bine se știe la această oră, cu 2—0, 
golurile fiind_ marcate de Pantea și 
Iordănescu. 
bucureșteană 
mai departe golaverajul, 
sigur, cel mai important lucru este 
că, învingătoare în această partidă, 
Steaua se menține în continuare pe

In acest fel, echipa 
și-a îmbunătățit pe 

Dar, de-

Un meci cu
Cu gîndul la eventualitatea unui 

pas fals al echipei Steaua în meoiul 
de La Brașov, Dinamo a fructificat 
precis avantajul terenului propriu, 
întrecind pe Farul mult mai net de
cît arata scorul de 2—0. Aceasta, în 
pofida faptului că, din minutul 39, 
dinamoviștii au jucat in „10“ 
cauza eliminării lui Dumitrache de 
către arbitrul M. Rotaru. Chiar 
poate spune că tocmai din acel mo
ment bucureștenii au făcut cea mai 
bună partidă a lor din turul campio
natului, majoritatea echipierilor acti- 
vind în teren la un nivel apropiat de 
posibilitățile lor maxime. Golurile 
înscrise de Dumitrache (min. 39) și 
Nunweiller (min. 54) au reprezentat, 
cum spuneam, o concretizare procen
tual redusă în raport cu numărul 
mare de ocazii foarte prielnice.

Iată insă că un meci. La care nu se 
pune in discuție nici învingătorul, 
nici rezultatul, nici măcar scorul, ne 
obligă să revenim asupra a ceea ce 
putem numi intr-adevăr o problemă : 
problema arbitrajului. Un șir lung 
de meciuri au ounoscut în această 
toamnă arbitraje de slabă calitate, 
sever criticate de opinia publică 
sportivă din cauza vicierii rezultate
lor și, mai ales, a diformării jocului 
de fotbal.

din

se

CLASAMENTUL
Steaua 15 8 4 3 27—12 20
Dinamo 15 8 3 4 23—15 19
Petrolul 15 7 4 4 14—11 18
Jiul 15 8 2 5 22—19 18
„U“-Craiova 15 5 7 3 23—19 17
C.F.R. Cluj 15 6 5 4 16—14 17
S.C. Bacău 15 7 3 5 19—19 17
Rapid 15 5 5 5 15—11 15
U.T.A. 15 4 6 5 17—17 14
Steagul roșu 15 5 3 7 16—11 13
F.C. Argeș 15 5 3 7 21—17 13
A.S.A. 15 6 1 8 21—26 13
Farul 15 5 3 7 9—16 13
„U“-CIuj 15 5 3 7 15—27 13
C.S.M. Reșița 15 3 6 6 13—20 12
Sportul stud. 15 2 4 9 14—31 8

in deplasare
treapta cea mai de sus a clasamen
tului, reconfirmînd de fapt veleități 
mai vechi cu privire la cîștigarea 
titlului.

Jocul în ansamblu al fotbaliștilor 
bucureșteni în această partidă, pe un 
teren foarte moale, a apărut ca fiind 
de un nivel deosebit. Jucătorii, echi
pa în totalitate au trecut prin mo
mente, este adevărat, dificile. în spe
cial în repriza secundă, dar au ac
ționat cu luciditate, lansîndu-se în 
acțiuni individuale sau grupîndu-se 
cu toții în apărare, de fiecare dată 
în strictă concordanță cu situația de 
pe teren. Dumitru, Sătmăreanu. Pan- 
tea, Aelenei, Vigu și colegii lor au 
demonstrat că se află în plin progres. 
Remarcabil mi s-a părut în special 
jocul în apărare, mențiuni speciale

cuvenindu-se iui Hălmăgeanu și por
tarului Haidu, ale cărui intervenții 
temerare au primit aprecierile publi
cului și ale specialiștilor. Excelent, 
din nou, Dumitru. Clasa lui, cunos
cută, de altfel, îndeajuns de bine, a 
ieșit iarăși în evidență.

Echipa brașoveană, ca și antrenorul 
ei au părăsit arena vădit afectați de 
insuccesul de ieri. Nereușita aceasta 
a fotbaliștilor de la Steagul roșu nu 
trebuie pusă decît pe seama unor 
deficiențe și slăbiciuni proprii. Au 
apărut cu totul nefirești acele voci 
din rândul spectatorilor brașoveni 
care criticau arbitrajul ; indiscutabil, pentru .....
slab al
I. Rus

Redacția sportivă a agenției inter
naționale France Press» a alcătuit 
clasamentele celor mai buni jucători 
și jucătoare de tenis din lume pe 
anul 1972. Ca și anul trecut, la mas
culin. pe primul loc a fost clasat a- 
mericanui Stan Smith, iar pe locul 
al doilea românul Ilie Năstase. care 
face un salt important în ierarhia 
așilor rachetei. In clasamentul mas
culin sînt Incluși și jucătorii profe
sioniști din gruparea „WCT", astfel 
că locul ocupat de Ilie Năstase. îna
intea unor jucători ca Newcombe, 
Rosewall și Laver demonstrează 
marile sale progrese din ultimul an.

Clasamentul primilor zece jucători 
din lume în versiunea „France 
Presse" : 1. Stan Smith (S.U.A.) ; 
2. Ilie Năstase (România) ; 3. Ken 
Rosewall (Australia) ; 4. John
Newcombe (Australia) ; 5. Manuel 
Orantes (Spania) ; 6. Arthur Ashe 
(S.U.A.) ; 7. Andres Gimeno (Spa
nia) ; 8. Tom Okker (Olanda) : 9. 
Rod Laver (Australia) ; 10. Jan Ko- 
deș (Cehoslovacia). Tn clasamentul 
feminin pe locul întîi a fost aleasă 
Billie Jean King (S.U.A.).

A

In cîteva rînduri

nereușita de ieri, pentru jocul 
echipei brașovene, nu arbitrul 
poartă vina.

Ion DUMITRIU

o singură problemă: arbitrajul
Ieri, M. Rotaru a oferit un exem

plu in această ultimă privință, un 
exemplu al arbitrariiului in materie 
de arbitraj. El a ignorat total legea 
avantajului in situații dintre cele 
mai neechivoce, a favorizat prin de
cizii jocul obstructionist flagrant 
(placarea ca la rugbi a adversarului, 
oprirea repetată a balonului cu mîi- 
nile în faze de oonstrucție la mijlocul 
terenului etc.) și, in special, bruta
litatea atacului practicat sistematic 
de Stoica și Ghircă. ambii de altfel 
deseori admonestați in oampionat. 
Pină in minutul 39 acești doi apără
tori, care n-au învățat nimic din cri
tica publică ce le fusese adresată 
după ' recentul meci de la Petroșani 
(cînd nu ei fuseseră cei eliminați, 
ci... Mulțescu ! 1) s-au întrecut în lo
virea, cu și fără balon, a unor adver
sari tehnici cum sînt Dumitrache, 
Moldovan și Nunweiller. Mai ales, 
primul a fost victima unei suite de 
faulturi grosolane. La tot acest anti- 
fotbal, arbitrul n-a schițat vreun 
semn de avertizare, ba, citeodată, nici 
n-a sancționat infracțiunile.

Și, atunci, ce fel de „arbitraj" 
mai este acesta și la ce fel de fotbal 
poate el să conducă ? Fără nici o 
îndoială, sintem susținători fermi ai 
disciplinei pe terenul de sport, iar 
pe arbitri îi considerăm drept prin-

cipalil 
plinei, _ ___  _____________
Or, tocmai arbitrii, ieri ca și in alte, 
din păcate, numeroase ocazii, au rost 
aceia care prin erorile comise au 
degradat jocul, creînd stări de ten
siune atît în teren cît și în tribune.

Față de o asemenea situație per
sistentă — care exprimă o calitate 
îndoielnică a muncii de selectare și 
de instruire a corpului de arbitri — 
colegiul central de specialitate de pe 
lingă F.R.F. se mulțumește cu apli
carea unor sancțiuni (ce nu vor 
avea darul să schimbe starea de 
fond !), sancțiuni de altfel neconror- 
me cu gravitatea vicierii rezultate
lor respective (vezi C.S.M. Reșița — 
Universitatea Craiova și Steaua — 
Universitatea Cluj). Sintem de pă
rere ca acum, odată cu încheierea 
turului campionatului, biroul F.K.F. 
să intervină direct, obiigind respec
tivul colegiu central să îmbunătă
țească radical conducerea partidelor 
de fotbal. Altfel, urmările defectelor 
arbitrajului vor apăsa din ce in ce 
mai greu asupra campionatului na
țional, reflectindu-se. totodată, și 
asupra activității internaționale a 
fotbaliștilor români.

factori în menținerea disci- 
in aplicarea regulamentului.

Valeriu MIRONESCU

BASCHETBALIȘTII DE LA STEAUA 
IN SFERTURILE DE FINALA 

ALE „CUPEI CUPELOR"
Sala Dinamo din Capitală a găz

duit aseară meciul retur dintre echi
pele Steaua București și Racing 
Ford Anvers, contînd pentru optimi
le de finală ale „Cupei cupelor" la 
baschet masculin. La capătul unui 
joc spectaculos, baschetbaliștii ro
mâni au obținut victoria cu soorul 
de 76—70 (40—28).

în primul meci, disputat la An
vers, victoria revenise cu scorul de 
80—76 formației belgiene, astfel că 
echipa Steaua București s-a calificat 
pentru sferturile de finală ale com
petiției.

POLO. Ieri, în piscina acoperită 
Floreasca din Capitală, a început 
turneul internațional de polo pe apă 
la care participă formațiile Dinamo 
Moscova, Dynamo Magdeburg, Dina
mo București și echipa de tineret a 
clubului Dinamo. In prima zi a 
competiției au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Dinamo Bucu
rești — Dinamo București (tineret) 
7—4 (2—1, 2—2, 0—1, 3—0) ; Dinamo 
Moscova — — 
(0-0, 1—1, 
începere de 
următoarele 
cova — Dinamo București (tineret) 
și Dinamo București — Dynamo 
Magdeburg.

ȘAH. In cea de-a IX-a rundă a 
„Trofeului campioanelor de șah", 
cele două lidere au obținut victorii : 
Gaprindașvili a învins-o pe Konar- 
kovska Sokolov, iar Veroczi a cîști
gat la Vetstein. Polihroniade a în
trerupt in poziție complicată cu Ere- 
tova. în clasament conduc Gaprin- 
dașvili și Veroczi cu cîte 7,5 puncte, 
urmate de Aleksandria — 6,5 puncte, 
îvanka — 6 puncte etc. Elisabeta Po
lihroniade ocupă locul 7 cu 4 puncte 
și o partidă întreruptă.

Dynamo Magdeburg 3—2 
2—1, 0—0). Astăzi, cu 
la orele 18,00 se dispută 
partide : Dinamo Mos-



viața internațională
Rezoluții adoptate de FRANȚA.- ♦

Adunarea Generală a O.N.U
NEW YORK 14. — Corespondentul 

nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Plenara Adunării Generale a adoptat 
7 rezoluții ale Comitetului politic 
special în problema refugiaților pa- 
lestineni. intr-una din rezoluții se 
reafirmă dreptul inalienabil al po
porului palestinean la autodetermi
nare și independență în conformi
tate cu principiile Cartei Națiunilor 
Unite și se recunoaște că deplina 
respectare a drepturilor sale este 
una din condițiile indispensabile 
pentru stabilirea unei păci juste și 
durabile în Orientul Apropiat. O 
altă rezoluție deplînge măsurile au
torităților israeliene de alterare a 
hărții fizice, geografice și demogra
fice a regiunii Gaza și celorlalte 
zone ocupate de Israel după războ
iul din 1967 și cere abolirea lor 
pentru a permite familiilor strămu
tate cu forța să se întoarcă la ca
sele lor. Alte rezoluții cer conti
nuarea ajutorului material, moral și 
politic al statelor pentru refugiații 
palestineni, retragerea tuturor tru
pelor israeliene din teritoriile ocu-

se crea condițiilepate, pentru a 
necesare soluționării conflictului din 
Orientul Apropiat care amenință pa
cea și securitatea acestei zone1 și 
prezintă un pericol potențial pentru 
pacea întregii lumi.

Plenara Adunării Generale a adop
tat apoi o rezoluție elaborată de un 
grup de state, printre care și Româ
nia, privitoare la sprijinirea de 
către Organizația Națiunilor Unite a 
convocării unei conferințe interna
ționale a sindicatelor, care urmează 
să aibă loc la Geneva, anul viitor, 
pentru a dezbate acțiunile ce trebuie 
întreprinse de clasa muncitoare pe 
plan internațional în vederea comba
terii politicii de apartheid.

O altă rezoluție, care înscrie și 
România printre coautori, adoptată de 
Adunarea Generală, cheamă la in
tensificarea cooperării Națiunilor 
Unite cu Organizația Unității State
lor Africane pentru acordarea de 
ajutor material, moral și politic miș
cărilor de eliberare națională de pe 
continentul afrioan.

1NTÎLNIRI ALE DELEGAȚIEI P. C. R.
PARIS 14. — Corespondentul nos

tru, Paul Diaconescu, transmite : 
Miercuri seara, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
participă la lucrările celui 
XX-lea congres al Partidului

care 
de-al 

Co-

munist Francez, a avut o întîlnire 
cu membri ai organizației locale a 
P.C.F. din Acheres, departamentul 
Yvelines. Delegația română a 
întîmpinată de Pierre Soulat, pri
mul secretar al secției P.C.F.
Acheres, precum și de militanțj ai 
partidului și ai mișcării tineretului 
comunist.

fost
din

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII UNEI JUMĂTĂȚI DE VEAC

DE LA CREAREA U.R.S.S.

Mitingul organizat de P. C. Francez
PARIS 14 (Agerpres). — Joi sea

ra, Partidul Comunist Francez a or
ganizat un mare miting Ia Paris, cu 
prilejul aniversării unei jumătăți de 
veac de la crearea U.R.S.S. La mi
ting au participat delegații la con
gresul al XX-lea al P.C.F. și delega-

țiile partidelor comuniste și mun
citorești invitate la congres — prin
tre care delegația P.C.R. — numeroși 
membri și simpatizanți ai P.C.F.

La miting a luat cuvintul Georges 
Marchais, secretar general-adjunct al 
P.C.F.

Cu prilejul 
aniversării
republicii

FRAGA. — Ministerul Culturii 
al R.S. Cehe și Ambasada Repu
blicii Socialiste România din 
Praga au organizat „Expoziția 
cărții românești". La inaugurare 
au rostit scurte alocuțiuni dr. Jo
sef Svagera, locțiitor al ministrului 
culturii al R.S. Cehe, ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș, 
precum și Richard Dimitriu, di
rector in Centrala cărții a Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste.

★

COPENHAGA. — Asociația de 
prietenie Danemarca-Romănia a or
ganizat o „Seară românească". Au 
luat cuvintul președintele asocia
ției, deputatul Kristian Albertsen, 
și ambasadorul țării noastre la Co
penhaga, Gheorghe Ploieșteanu. In 
continuare, ansamblul 
„Mugurel", care se află 
turneu în Danemarca, a 
un program de muzică 
românească.

folcloric 
intr-un 

prezentat 
populară

LA LONDRA A APĂRUT VOLUMUL

w

PARIS 14 (Agerpres). — Luind cu
vintul în cadrul celei de-a 170-a șe
dințe a convorbirilor cvadripartite in 
problema Vietnamului de la Pa
ris, adjunctul șefului delegației 
R. D. Vietnam, Nguyen. Minh Vy, a 
arătat că S.U.A., paralel cu tergiver
sarea semnării acordului de încetare 
a războiului, continuă să desfășoare 
acțiuni agresive și să-și intensifice 
prezența militară în Vietnam, prin 
introducerea de armament și perso
nal militar în Vietnamul de sud.

Conducătoarea delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu-

blicii Vietnamului de Sud, Nguyen 
Thi Binh, a subliniat, in intervenția 
sa, că semnarea neintirziată a acor
dului de pace în Vietnam constituie 
premisa inițială a soluționării pro
blemei vietnameze. Nguyen Thi Binh 
a formulat o critică severă la adresa 
represiunii și terorii desfășurate de 
regimul de la Saigon împotriva popu
lației pașnice din Vietnamul de sud. 
subliniind că, în scopul instaurării 
păcii, guvernul american trebuie să 
pună capăt amestecului său militar 
în Vietnam și să renunțe la sprijini
rea administrației saigoneze.

ALGER

pe ministrul de interne al României

Consultările multilaterale
de la Helsinki

HELSINKI 14. — Trimisul nostru 
special, Dumitru Ținu, transmite ; 
Joi, în cadrul consultărilor multilate
rale de la Helsinki, au continuat 
dezbaterile cu privire la organizarea 
lucrărilor reuniunii pregătitoare. Tot
odată, participanții s-au referit la 
problemele de fond ale viitoarei 
Conferințe generale pentru securitate 
și cooperare în Europa, făcînd unele 
propuneri concrete privind ordinea 
de zi, precum și la modul de desfă
șurare a conferinței. Primul a luat

cuvîntui șeful delegației române, am
basadorul Mircea Bălănescu, care a 
prezentat pozițiile țării noastre in a- 
ceste probleme.

ALGER 14 — Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Președin
tele Consiliului Revoluției, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și Popu
lare, Houari Boumediene, l-a primit 
pe Ion Stănescu, ministrul de interne 
al Republicii Socialiste România, care 
efectuează o vizită oficială 
geria.

Ou acest prilej, între șeful 
algerian și ministrul român 
loc o convorbire cu privire 
țiile dintre cele două țări și la alte 
probleme de interes comun.

La primire au participat Abdelaziz

Bouteflika, membru al Consiliului 
Revoluției, ministrul afacerilor exter
ne, Ștefan Mihai, ambasadorul Româ
niei la Alger.

★
HAGA. — Lectoratul român de la 

Universitatea din Amsterdam a or
ganizat in clădirea universității o 
„Seară românească". Gh. Ciucu, 
rectorul Universității din București, 
a ținut o conferință. Au fost vizio
nate filme românești, după care un 
grup de tineri olandezi au prezen
tat dansuri populare românești.

★
LIMA. — La posturile de radio 

peruane „El Pacifico", „Selecta", 
„Radio National" și „Radio Luz" 
se desfășoară in prezent „Săptămâ
na muzicii românești". Programele 
cuprind emisiuni de muzică cultă și 
populară in interpretarea unor an
sambluri și soliști români sau 
străini, însoțite de prezentări ale 
creației muzicale din țara noastră.

în Al-

statului 
a avut 
la rela-

încheierea plenarei C. C.
al P. C. Bulgar

Raportul prezentat de Todor Jivkov

PHENIAN

Muncii din Coreea și P. C. Peruan
Willy Brandt reales

cancelar al R. F. G
BONN 14. — Trimisul special A- 

gerpres, V. Crișu, transmite : Cel 
de-al 7-lea Bundestag vest-german, 
întrunit joi la Bonn, la 24 de ore 
de la constituirea sa, a reales pe 
Willy Brandt, cu o majoritate semni
ficativă, în funcția de cancelar fe
deral al R.F.G.

Președinta Bundestagului, Anne- 
marie Renger, a deschis, joi di
mineața, ședința plenară a Parla
mentului, dind citire scrisorii ce i-a 
fost adresată de președintele R.F.G., 
Gustav Heinemann, în care acesta 
propune înaltului for legislativ rea
legerea lui W. Brandt în funcția de 
cancelar federal.

In cursul ședinței de după-amiază 
a Bundestagului, cancelarul Willy 
Brandt a depus jurămîntul în fața 
Parlamentului. Imediat după reale
gere, W. Brandt a fost primit de 
președintele Gustav Heinemann, care 
i-a înmînat decretul oficial de nu
mire în funcția de cancelar federal.

PHENIAN 14 (Agerpres). — O de
legație a P.C. Peruan, condusă de 
Ernesto Rojas, membru al Comisiei 
Politice a Comitetului Central al 
partidului, a făcut o vizită în R.P.D. 
Coreeană, unde a fost primită de 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al P.M.C., și a purtat convorbiri în 
probleme de interes comun cu o de
legație a Partidului Muncii din 
Coreea.

In informarea comună publicată la 
încheierea vizitei, delegația P.C. Pe
ruan a dat o înaltă apreciere realiză
rilor poporului din R.P.D. Coreeană 
și și-a exprimat sprijinul deplin față 
de pașii întreprinși de Partidul Mun
cii din Coreea în vederea realizării 
reunificării pașnice și independente a 
Coreei. Delegația Partidului Muncii 
din Coreea a salutat activitatea P.C. 
Peruan în direcția apărării drepturi
lor oamenilor muncii din Peru și și-a 
exprimat solidaritatea cu lupta comu
niștilor peruani împotriva monopolu
rilor străine, în vederea dobîndirii 
deplinei independențe economice, 
pentru accelerarea transformărilor 
social-economice din țară.

Ambele părți și-au exprimat hotă- 
rîrea de a depune eforturi susținute 
pentru realizarea unității mișcării co-

muniste internaționale, pe baza nor
melor relațiilor reciproce dintre par
tidele frățești, a căror cheie de boltă 
o constituie principiile completei e- 
galități, independenței, respectului 
reciproc, neamestecului în treburile 
interne și colaborării tovărășești in
tre părți — se arată în încheierea do
cumentului comun privind convorbi
rile dintre reprezentanții celor două 
partide.

Rezultatul alegerilor pentru
Adunarea Populară Supremă

a R. P. 0. Coreene
PHENIAN 14 (Agerpres). — Agen

ția A.C.T.C. a dat publicității rezul
tatul scrutinului din 12 decembrie 
pentru alegerea de deputați în A- 
dunarea Populară Supremă și orga
nele locale ale puterii de stat din 
R.P.D. Coreeană. Potrivit datelor o- 
ficiale, la alegeri au participat 100 
la sută din cei înscriși în listele e- 
lectorale. Toți alegătorii și-au dat 
votul pentru candidații propuși.

SOFIA 14 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității raportul pre
zentat de Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. ai P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat, la plenara 
din 11—13 decembrie a.c. a C.C. al 
P.C.B., care a examinat politica parti
dului în domeniul ridicării nivelului 
de trai al poporului, trasată de Con
gresul al X-lea al P.C.B.

Relevînd că partidul trebuie să 
dispună de un program concret de 
ridicare a nivelului vieții materiale 
și culturale a poporului, primul se
cretar al C.C. al P.C.B. s-a referit la 
măsurile adoptate in anii trecuți în 
vederea creșterii nivelului de trai al 
populației și la cele care, se preco
nizează a fi luate în această direc
ție in anul viitor și in cei următori. 
Printre altele, el a arătat că sala
riul minim lunar urmează să ajungă 
în anul 1973 la 80 leva. Subliniind 
necesitatea reglementării eficiente a 
salarizării, Todor Jivkov a spus că 
munca trebuie apreciată în raport 
cu complexitatea, dificultatea sa și 
condițiile în care se desfășoară, e- 
vitîndu-se. elementele egalizatoare, 
astfel incit salariul să fie un instru
ment flexibil în aprecierea capaci
tăților individuale ale oamenilor 
muncii.

In cadrul măsurilor menite să a- 
sigure progresul neîntrerupt al ță
rii, primul secretar al C.C. al P.C.B. 
a mai relevat necesitatea adoptării 
unor reglementări mai eficiente in 
direcția sporirii natalității și a îm
bunătățirii condițiilor de educație și 
învățămînt pentru copii Și tineret și 
a ridicat problema elaborării unui 
nou cod de legi privind reglemen-

tarea muncii, conform cu noile con
diții social-economice ale Bulgariei.

★

Joi. 14 decembrie a.c., în prezența 
lui Todor Jivkov și a altor conducă
tori de partid și de stat bulgari, au 
început la Sofia lucrările celui de-al 
II-lea Congres al culturii bulgare.

La congres participă 1 850 de dele
gați și invitați de peste hotare. De
legația Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste din România este 
condusă de Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al consiliului.

R. D. Germană — 
membră a Comisiei

a
economice

O. N. U. pentru 
Europa

(Agerpres). — 
și Social al 

unanimitate un 
orin care a re- 
Republicii De- 
Comisia econo-

NEW YORK 14 
Consiliul Economic 
O.N.U. a adoptat în 
proiect de rezoluție 
comandat admiterea 
mocrate Germane în
mică a O.N.U. pentru Europa.

Rezoluția a cerut, totodată, secre
tarului general al O.N.U. să înceapă 
consultări cu guvernul R. D. Germa
ne asupra stabilirii sumei contribu
ției financiare a acestei țări la bu
getul Organizației Națiunilor Unite.

Ultimii pași pe lună
ai echipajelor „Apollo“

HOUSTON 14 (Agerpres). — Ultima etapă a explorării satelitului 
natural al Pămîntului in cadrul misiunilor spațiale americane „Apollo" 
s-a încheiat joi, la ora 5 și 41 minute G.M.T., după cea de-a treia 
ieșire a astronauților Cernan și Schmitt în zona Taurus-Littrow. Pen
tru a marca acest moment final, ei au depus o placă comemorativă.

agențiile de presă transmit

Ultima ieșire pe suprafața 
Lunii a adus o oarecare decep
ție in rîndul specialiștilor cen
trului spațial de la Houston. In 
pofida unei noi „recolte geolo
gice" substanțiale și diverse, cei 
doi astronauți nu au mai găsit, 
așa cum se presupunea, alte 
eșantioane de pietre portocalii 
și roșii, ca cele descoperite cu 
o zi inainte in craterul „Shorty" 
și care par să indice o posibilă 
activitate vulcanică de dată re
lativ recentă. Toate craterele 
examinate in cursul ultimelor 
șapte ore și 15 minute petrecute 
pe suprafața Lunii sînt așa-nu- 
mite „cratere de impact", rezul
tate in urma căderii meteoriților 
pe solul lunar. Un alt motiv de 
decepție a fost nefuncționarea 
aparaturii științifice destinate 
măsurării proprietăților electro
magnetice ale suprafeței solului 
lunar și detectării eventualei 
existențe a undelor gravitațio
nale, in ciuda apelurilor repe
tate lansate de '

Rocile 
Schmitt 
șiri pe 
greutate 
mult de . 
tuturor rocilor culese cu prile
jul celorlalte cinci misiuni 
„Apollo". Întreaga activitate 
extravehiculară a lui Cernan și 
Schmitt a durat 22 de ore și 5 
minute, aproape o treime din 
timpul total al șederii pe Lună. 
In cadrul întregului program 
„Apollo", ieșirilor pe suprafața

selenară le-au fost afectate 80 
de ore, 44 minute și 12 secunde.

Decolarea de pe Lună a mo
dulului a avut loc la ora 22,56 
(G.M.T.), iar cuplarea cu cabina 
de comandă, la bordul căreia se 
află Ronald Evans, la ora 23,59 
(G.M.T.).

Regina Elisabeta a An
gliei a primit pe ambasado
rul României la Londra’ Vasile 
Pungan, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în Marea Britanie. Cu 
acest prilej, între regina Elisabeta și 
ambasadorul român a avut loc o con
vorbire cordială.

re 3 038 de colective din întreprin
deri, colhozuri, organizații si insti
tuții pentru cele mai bune rezultate 
obținute în întrecerea socialistă con
sacrată aniversării a 50 de ani de 
la constituirea U.R.S.S.

la Houston, 
recoltate de Cernan și 
in cursul celor trei ie- 
suprafața lunară au o 
de 151 kg, adică mai 
jumătate din greutatea

Astronautul-geolog Jack
Schmitt, în timpul celei 
de-a treia, și ultima, ex

plorări selenare

Convorbiri romnno-vest- 
gOrmanO. Acad- Cristofor Simio- 
nescu, membru al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
președintele Grupului parlamentar 
de prietenie România—R.F.G., care 
se află într-o vizită oficială în R.F. 
a Germaniei, la invitația guvernu
lui acestei țări, a fost primit 
miercuri de președintele celui de-al 
7-lea Bundestag, Annemarie Renger. 
Cristofor Simionescu a avut con
vorbiri cu reprezentanți ai conduce
rilor celor trei fracțiuni ale Bundes
tagului. intre care președintele 
Grupului parlamentar de prietenie 
R.F.G.—România, Walter Althammer 
— cu privire la colaborarea între 
cele două grupuri parlamentare de 
prietenie.

Primul-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honecker, a 
primit miercuri delegația Partidului 
Comunist Finlandez, condusă de către 
Aarne Saarinen, președintele parti
dului, care se află în prezent într-o 
vizită în R.D. Germană.

Stabilirea de relații di
plomatice între R.D.G. și 
Ghana. ’ziand „Neues Deutsch
land" informează că guvernele R.D. 
Germane și Ghanei au căzut de a- 
cord să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă.

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, și-a înche
iat vizita oficială în Cuba. In drum 
spre Santiago de Chile, președintele 
Allende va face o escală la Caracas, 
unde se va întîlni cu șeful statului 
venezuelean, Rafael Caldera.

a primit pe membrii ansamblu-

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Con
siliul de Miniștri și Consiliul Cen
tral al Sindicatelor al U.R.S.S. au 
distins cu insigne jubiliare de onoa-

Al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, Pak Sen 
Cer,
lui „Banatul", care se află în turneu 
în R.P.D. Coreeană. A participat Li 
Cian Son, ministrul culturii.

Camera Populară a R.D. 
Germane 3 ad°ptat cadrul cetei 
de-a 7-a sesiuni legile privind planul 
economiei naționale și bugetul de stat 
pe anul 1973. Deputății au aprobat 
legea referitoare la organele locale 
de stat, precum și propunerea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri pri
vind modificări in cadrul Consiliului 
de Miniștri.

Președintele Zâmbi ei, 
Kenneth Kaunda, a 6emnat legea 
privind instituirea în tară a siste
mului partidului unic. Anterior. A- 
dunarea Națională hotărise adopta
rea unui amendament constituțional, 
conform căruia Partidul Unit al In
dependenței Naționale, condus de 
Kenneth Kaunda, este 6ingura or
ganizație politică legală din tară.

Unificarea mișcărilor de 
eliberare din Angola. In ca- 
pitala zaireză a fost semnat un a- 
cord de unificare a celor două miș
cări de eliberare din Angola : Miș
carea Populară pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.), condusă de Agos- 
tinho Neto, și Frontul de Eliberare 
Națională a Angolei. al cărui lider 
este Roberto Holden.

Edmond Leburton, c°pre^- 
dinte al Partidului Socialist din Bel
gia, căruia regele Baudouin i-a cerut 
miercuri să formeze noul guvern bel
gian, a acceptat joi această misiune, 
în urma unor consultări avute cu 
Biroul partidului său și cu alți lideri 
politici.

Agenția T.A.S.S. anun*ă că 
s-a încheiat cu succes lansarea de 
rachete purtătoare sovietice într-o 
zonă din Oceanul Pacific. De aqeea, 
începind cu data de 15 decembrie, 
porțiunea respectivă a oceanului, 
avînd coordonatele 37 grade și 15 mi
nute latitudine nordică și 170 grade, 
50 minute longitudine estică, este li
beră pentru navigație.

„Cosmos-538". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat un nou sate
lit artificial al Pămîntului — „Cos
mos-538". Aparatura de la bord func
ționează normal.
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The Man, his Meas, and Ms 
Socialist Achievements

Presented by STAN NEWENS
maa Books Fries

• ■ ■ ......J

NICOLAE CEAUȘESCU
Omul, ideile sale,

înfăptuirile pe calea
socialismului

Ca o expresie a 
interesului crescînd 
al opiniei publice bri
tanice față de Româ
nia socialistă. a 
inaltei oonsiderații 
de care se bucură pe 
plan internațional con
ducătorul partidului 
și statului nostru, edi
tura engleză ..Russel 
Press Ltd" a scos 
sub tipar, la 14 
cembrie. volumul in
titulat : ..NICOLAE
CEAUȘESCU — O. 
MUL. IDEILE SALE, 
ÎNFĂPTUIRILE PE 
CALEA SOCIALIS
MULUI".

Lucrarea 
țită de o 
semnată de 
Newens, personalitate 
politică și culturală de 
prestigiu din Anglia, 
intr-o amplă introdu
cere, de patru capito
le, autorul, caracteri- 
zindu-1 pe tovarășul 
Ceaușescu ca pe ..unul 
dintre cei 
funzi și 
zentativi 
tici ai 
noastre", 
„liderul României este 
un comunist sincer, 
fervent, animat de o 
credință nestrămutată 
căreia i-a închinat în
treaga sa viață" — cau
za slujirii partidului și 
poporului său, înaintă
rii României pe calea 
socialismului.

Sînt, apoi, prezen
tate cronologic prin
cipalele date biogra
fice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în 
contextul evoluției tă
rii noastre în ultima 
jumătate de secol. Ci
titorul britanic urmă
rește, de-a lungul 
multor pagini, activi
tatea clocotitoare, des
fășurată din tinerețe, 
de cind s-a încadrat în 
rîndurile mișcării re
voluționare din tara 
noastră, de cel ce avea 
să devină conducătorul 
partidului și statului 
român, anii grei ai 
luptei din ilegalitate, 
lupta sa ca activist de 
frunte al Uniunii Ti
neretului Comunist, 
persecuțiile și anii de 
temniță, cărora le-a 
făcut față cu dirzenie 
și bărbăție. Eviden
țiind rolul Partidului 
Comunist Român în 
marile transformări 
politice-sociale și eco
nomice din țara noas
tră, 
teste 
mare 
i-au

Nicol«t

de 
de-

este înso- 
prezentare 
prof. Stan

mai pro- 
mai repre- 

oameni poli- 
vremurilor 

subliniază că

autorul amin- 
sarcinile de 

răspundere ce 
fost încredința

te tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. alegerea 
sa în funcțiile supre
me ale partidului și 
statului.

Relevind activitatea 
Partidului Comunist 
Român pentru trans
formarea revoluțio
nară a societății, pen
tru edificarea cu suc
ces a socialismului, 
autorul prefeței subli
niază contribuția per
sonală a secretarului 
general al partidului 
la elaborarea politicii 
și hotărîrilor partidu
lui, 
lor 
de 
fată 
deosebit de valoroasă 
la elaborarea princi
piilor politicii externe 
a tării noastre, întîl-

la traducerea 
în viață. Este, 
asemenea, relie- 

contribuția sa

mrile și convorbirile 
cu numeroși șefi de 
state socialiste și ne
social is te, 
cători al 
comuniste 
partide muncitorești și 
democratice, cu repre
zentanți ai mișcării de 
eliberare din nenumă
rate țări ale lumii — 
toate conturînd o 
prestigioasă activitate 
pusă în slujba destin
derii, păcii și priete
niei Intre popoare, în
țelegerii și cooperării 
internaționale.

..Strîngind în acest 
volum operele lui 
Nicolae Ceausescu — 
arată prof. Newens — 
am urmărit ca obiec
tiv principal să reflec
tez punctele sale de

o 
și

cu condu- 
partidelor 

și ai altor

vedere, care au 
mare importantă 
față de care se mani
festă un puternic inte
res".

în volum sînt cu
prinse extrase din ar
ticole, cuvîntări, in
terviuri care se referă 
la asemenea aspecte 
fundamentale cum ar 
fi principiile politicii 
externe a României, 
politică de pace și 
cooperare cu toate ță
rile. indiferent de sis
temul lor social-poli
tic ; pozițiile fată de 
principalele probleme 
ale vieții internațio
nale, ale mișcării co
muniste și muncito
rești ; dezvoltarea în
vățăturii marxist-le- 
niniste și aplicarea ei 
creatoare Ia condițiile 
specifice ale Româ
niei ; rolul conducă
tor ăl Partidului Co
munist Român și de
mocrația socialistă : 
politica națională și 
rolul națiunii în so
cialism ; sprijinirea 
luptei popoarelor îm
potriva imperialismu
lui. colonialismului și 
rasismului ; afirmarea 
drepturilor suverane 
ale statelor și rolul 
țărilor mici și mijlo
cii ; necesitatea stabi
lirii de relații noi. de
mocratice, între state ; 
sprijinirea luptei tine
relor state pentru dez-

voltarea de sine stătă
toare. pentru înlătura
rea oricăror forme 
ale dominației străi
ne ; încrederea în 
triumful ideilor pă
cii și socialismului.

Subliniind că pozi
țiile pe care le expu
ne președintele Nicolae 
Ceaușescu contribuie, 
fără îndoială, la dez
voltarea procesului de 
destindere internațio
nală, autorul conchi
de : „dacă și alții vor 
adopta poziții asemă
nătoare, vom putea a- 
sista la schimbări ra
dicale în relațiile in
ternaționale. Calea 
poate fi deschisă prin- 
tr-o apropiere între 
țările din Est și Vest, 
care va crea bazele 
păcii și securității. De 
aceea, este necesar ca 
ideile lui Ceaușescu să 
fie mai bine cunoscute 
de publicul de limbă 
engleză. Ele se impun 
atenției tuturor acelo
ra care manifestă in
teres față de proble
mele păcii și dezar
mării. care caută să 
găsească calea spre o 
viață mai bună 
treaga lume".

Venind după 
carea. intr-un 
alte țări din diferite 
continente, a unor vo
lume consacrate vieții 
și operei conducătoru
lui partidului și sta
tului român.- lucrarea 
„Nicolae Ceaușescu —r 
Omul, ideile sale, în
făptuirile pe calea so
cialismului", tipărită 
acum în Anglia, ilus
trează, o dată mai 
mult, atenția deosebită 
și prețuirea cu care 
sînt urmărite peste ho
tare realizările Româ
niei socialiste, activi
tatea ei internațională, 
pusă în slujba intere
selor păcii, socialismu
lui și prieteniei 
popoare, stima și 
siderația față de 
sonalitatea celui 
reprezentativ exponent 
al său.

în în-

publi- 
șir de

între 
con- 
per- 
mai

N. PLOPEANU
Londra

*

II II

X

SESIUNEA ADUNĂRII DE STAT
A R. P UNGARE

BUDAPESTA 14. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
In capitala ungară au luat sfîrșit 
lucrările sesiunii de iarnă, ultima 
din acest an, a Adunării de Stat a 
R.P. Ungare. După ce miercuri a 
aprobat bugetul de stat pe 1973, joi,

a sesiunii, pe baza 
lege prezentat de 

președintele Oficiului 
Planificare, Adunarea

în ultima zi 
proiectului de 
Pardi Imre, 
Național de 
de Stat a dezbătut și aprobat „Le
gea planificării economiei națio
nale".

La Rawalpindi s-a anunțat

O NOUĂ ÎNT1LNIRE LA NIVEL ÎNALT

INDO - PAKISTANEZĂ
RAWALPINDI 14 (Agerpres). — Se

cretarul general pakistanez pentru 
problemele externe, Aziz Ahmed, a 
declarat că președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, și premierul In
diei, Indira Gandhi, urmează să aibă 
o întrevedere după retragerea trupe
lor din teritoriile ocupate de către 
cele două țări in timpul conflictului 
militar din decembrie 1971. Cu această 
ocazie, reprezentanții celor două state 
vor analiza problemele referitoare la

eliberarea și repatrierea prizonierilor 
de război pakistanezi, stabilirea unei 
păci durabile, reglementarea situației 
Cașmirului și reluarea relațiilor di
plomatice între cele două țări.

Pe de altă parte, un comunicat ofi
cial publicat miercuri seara anunță 
că trupele indiene au început evacua
rea teritoriului pakistanez în sectorul 
Sialkot, la nord-vest de Lahore — in
formează agenția France Presse.
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