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Pe baza hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R

care va participa la sărbătorirea 
semicentenarului II. R. S. S

CONSILIILE
DE CONTROL MUNCITORESC
SI COMISIILE PE DOMENII

puternic instrument de perfecționare

Eveniment deosebit de important în 
mobilizarea tuturor energiilor națiu
nii la înfăptuirea exemplară a o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
X-lea al P.C.R. și de Conferința 
Națională a partidului, Plenara Co
mitetului Central al P.C.R. din 
20—21 noiembrie a adoptat un am
plu și mobilizator program menit să 
imprime un puternic impuls activi
tății consacrate realizării exemplare 
a planului pe anul in curs. înfăptui
rii prevederilor pe 1973, să asigure 
îndeplinirea înainte de termen a ac
tualului cincinal. Stabilind măsuri 
organizatorice și politice concrete 
pentru aplicarea in viață a acestui 
program, elaborînd un cadru de ac
țiune dinamic, propice dezvoltării eco
nomice accelerate a patriei, plenara 
C.C. aț P.C.R. a acordat o deosebită 
atenție perfecționării căilor și mijloa
celor destinate să atragă cele mai 
largi mase de oameni ai muncii la 
conducerea treburilor obștești, la so
luționarea practică a problemelor 
care se ridică in diferite domenii de 
activitate. Astfel, hotărîrea eu privi
re la perfecționarea activității
comitetelor județene, municipa
le și orășenești ale P.C.R.. a con
siliilor populare județene, mu
nicipale și orășenești, îmbună
tățirea controlului pe linie de par
tid și de stat, 
tru organizarea 
troi muncitoresc 
economi co-sociale 
misiilor pe domenii în toate unitățile 
eoonomice este o nouă expresie a 
consecvenței cu care partidul nostru 
înfăptuiește linia politică stabilită 
incă la Conferința Națională din 1967 
și imbogățită la Congresul al X-lea 
al P.C.R. și Conferința Națională a 
partidului din acest an, in vederea 
adîncirii și lărgirii democrației in în
treaga viață socială, deschiderii unor 
vaste posibilități de afirmare plena
ră a inițiativei creatoare a maselor, 
a spiritului lor novator.

După cum se știe, n-a fost sec
tor al economiei, științei, culturii, 
vieții sociale care, în ultimii ani, să 
nu beneficieze de suflul nou impri
mat prin promovarea de către partid 
a principiului muncii și conducerii 
colective, în care noile structuri or
ganizatorice — comitetele si consili
ile oamenilor muncii, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii etc. — 
înt- fneiate pe antrenarea maselor la 
conducerea societății, să nu-și fi ve
rificat. prin contribuția hotăritoare 
la îmbunătățirea activității, viabili
tatea și eficacitatea practică.

Consiliile de control muncitoresc și 
comisiile pe domenii, care vor lua 
ființă pe baza hotăririi plenarei C.C. 
al P.C.R.. se înscriu in ansamblul 
unei rodnice experiențe practice, cu 
scopul determinat de a constitui un 
instrument de lucru viu, puternic, a 
cărui eficacitate trebuie să se mă
soare în ridicarea la un nivel supe-

precum și pen- 
eonsiliilor de con- 

asupra activității 
și constituirea co-

rior a activității economice. Exis
tența lor este. reclamată de com
plexitatea sarcinilor și obiective
lor ce decurg din etapa actuală 
de construire în patria noastră a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, care impun o largă concen
trare de forțe, o angajare concretă 
a întregului potențial al poporului, 
valorificarea din plin. în toate com
partimentele vieții economice și so
ciale. a inițiativelor, hărniciei, ta
lentului și abnegației maselor.

Avînd o sfer(ă largă de cuprindere, 
urmînd să activeze, practic, în toate 
unitățile economice, noilor organisme 
de control muncitoresc le revin sar
cini multiple, de o deosebită impor
tanță. Așa cum se subliniază in expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R., constituirea 
consiliilor de control muncitoresc al 
activității economico-sociale și a 
comisiilor pe domenii trebuie să fie 
înțeleasă de comitetele oamenilor 
muncii ca o modalitate din cele mai 
importante de a-și lărgi sfera de ar- 
țiune, de a intra mai adine in miezul 
problemelor și de a le soluționa cu 
mai multă operativitate și compe
tență. De aceea, ele sint chemate să 
se orienteze spre aspectele majore 
ale planului pe 1973, îneît a- 
cesta - să fie îndeplinit ritmic 
și la parametrii maximali, oonstitu- 
ind temelia puternică pentru înfăp
tuirea înainte de termen a prevede
rilor actualului cincinal. în atenția 
lor trebuie să stea sprijinirea 
conducerilor întreprinderilor pentru
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DEMNE DE MAREA

Au îndeplinit planul anual
INDUSTRIA JUDEȚULUI SĂLAJ

anul trecut, producția- 
înregistrează o creștere

SÂRBĂ T0A RE

cuprinsul țârii

Antrenate in însuflețitoarea întrecere pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, colectivele de oameni ai muncii din unitățile in
dustriale ale județului Sălaj și-au îndeplinit sarcinile de plan, pe acest 
an, la producția globală și marfă cu 12 zile înainte de termen. Se 
estimează că, pînă la finele anului in curs, se va realiza o producție- 
marfă suplimentară echivalentă cu 3,2 la sută din planul anual, con
cretizată in produse importante : peste 7 000 tone cărbune net extras, 
peste 1 800 prefabricate din beton armat, mobilă în valoare de circa 4 
milioane lei, lapte și produse lactate în echivalent de peste 16 000 hl 
și altele. De menționat este faptul că, față de 
marfă industrială ce se realizează în acest an 
de peste 30 la sută.

CENTRALA INDUSTRIEI LINII

Colectivele de muncă din sectorul industriei linii anunță că. la 18 
decembrie a.c., și-au îndeplinit sarcinile de plan pe anul curent la 
producția globală. Muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinde
rile respective vor da, peste prevederi, o producție fizică de 310 mii 
m p țesături tip lină, 160 mii m p țesături tip bumbac și 500 tone fire 
pieptănate. Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, toți 
cei ce muncesc în sectorul industriei linii stabilesc acum măsurile de 
pregătire optimă a producției anului 1973, locul primordial ocupîndu-1 
îmbunătățirea calității produselor.

La Combinatul siderurgic Hunedoara . 
40 000 tone fontă peste prevederile 

planului
HUNEDOARA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu) : In aceste 

zile de entuziastă întrecere desfășurată in cinstea aniversării repu
blicii, în sectorul furnale al Combinatului siderurgic Hunedoara a fost 
elaborată cea de-a 42 000 tonă fontă peste sarcinile de plan. Eveni
mentul coincide cu succesul furnaliștilor de la secția I a combinatului, 
care, la 19 decembrie a.c., au îndeplinit integral sarcinile planului anual. 
In esență, aceste realizări se bazează — după cum sublinia maistrul 
Arcadie Schwartz, secretarul comitetului de partid din secție — pe 
depășirea indicilor de utilizare a furnalelor. Prin reducerea consumului 
specific de cocs. în medie cu 9 kg pe tona de fontă produsă, furna- 
liștii hunedoreni au obținut aproape 8 milioane lei economii supli
mentare la prețul de cost.

festivitățile prilejuite
50-a aniversare a creă- 
Republicilor Sovietice

Marți la amiază, a plecat spre 
Moscova delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, care, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, a Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice și a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., va 
participa la 
de cea de-a 
rii Uniunii 
Socialiste.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ilie Verdeț,, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ștefan' Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Badrus, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Moscova.

La plecare, la gara Băneasa. erau 
prezenți tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulesgu, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Flo-

rian Dănălache, Emil Draganescu, 
Janos Fazecas, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Miu Dobrescu, Au
rel Duca, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, Ion 
Dincă, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali, ofițeri superiori.

Au fost de față N. V. Maslenni
kov, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Numeroși bucureșteni, veniți la 
gara Băneasa, au salutat cu multă 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe conducătorii de par
tid și de Stat.

★
traseu străbătut de 
în gările pavoazate

Buzău — un municipiu care a cunoscut, in ultimii ani, ca dealtfel toate localitățile patriei, trecerea directă la industria cea mai avansată. Dezvol
tarea sa economică a determinat mutații extrem de rapide în urbanistică, in viața socială și culturală a orașului, devenit azi un oraș modern, cu culori 

luminoase, exuberant și tînăr. în fotografie : Vedere panoramică a orașului

t ..... » * >» * «t
w * „

Pe întregul 
trenul oficial, 
cu steaguri tricolore și roșii, mii și 
mii de cetățeni, în frunte cu con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat, au aclamat cu 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în gara Bîrnova. in apropierea 
orașului Iași, unde trenul a făcut o 
scurtă oprire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membrii delegației au 
fost întâmpinați de Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, de alți 
reprezentanți ai organelor locale. 
Cel prezenți — mii de oameni ai 
muncii de la uzinele „Nicolina", 
metalurgică, de fibre sintetice și

alte întreprinderi ieșene, din insti
tuțiile orașului — au făcut o caldă 
manifestare de dragoste și stimă 
pentru conducătorul partidului și 
statului nostru.

Cu aceleași sentimente, mii de 
oameni ai muncii ieșeni au salutat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
punctul de frontieră Ungheni, îna
inte de trecerea graniței. Ei au 
aclamat îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, au scandat mi
nute în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, au adresat 
calde urări de drum bun.

★
în seara aceleiași zile, delegația 

de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a so
sit la punctul de frontieră Un
gheni. pe teritoriul sovietic. Gara 
era împodobită cu drapele de stat 
ale României și Uniunii Sovietice ; 
pe frontispiciul clădirii era lozinca 
„Trăiască prietenia între poporul 
sovietic și poporul român".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
membrii delegației au fost salutați 
de P. K. Lucinski, secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Moldovenească, 
N. M. Zaicenko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Moldovenești, activiști eu munci de 
răspundere pe linie de partid și de 
stat. Era prezent ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Ba
drus.

Delegația și-a continuat apoi 
drumul spre Moscova.

(Agerpres)
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Anticipații
la vacanja de iarnă

Teatrul e o școală, iată 
un adevăr ajuns loc co
mun. Totuși, acest adevăi' 
are nevoie de nuanțări, de 
disociații. Fiindcă, deși 
„școală", deși „tribună", 
scena e o școală care ne 
„învață" după reguli pro
prii. Nu transmite noțiuni, 
învățăminte. Provoacă emo
ții și creează spectatorului 
prilejul unor meditații răs
colitoare, pline de conse
cințe morale. Prin acest 
ultim aspect, rostul peda
gogic al teatrului se încar
că de grave responsabili
tăți. Pentru că nu ne poat.-. 
fi indiferent la ce meditații 
invităm publicul nostru, și 
ce idealuri etice ii propu
nem.

într-un stat ca al nostru, 
stat socialist, care și-a fă
cut din modelarea conștiin
ței socialiste un țel primor
dial, misiunea teatrului 
capătă o forță fundamen
tală în ansamblul mișcării 
culturale. Teatrele noastre 
sint denumite „teatre de 
stat". E o nomenclatură de 
inaltă stimă și răspundere, 
de o excepțională impor
tanță. ce obligă la exigențe 
felurite, multiple, exem
plare ; la strădanii ideolo
gice și artistice. Obligă la 
spectacole de înalt nivel, ia 
reprezentarea cu prioritate 
— și cu strălucire — a 
dramaturgiei noastre clasi
ce, la prezentarea ce
lor mai ilustre opere 
din tezaurul dramaturgiei 
universale, ca și a celor 
mai bune piese semnate de 
scriitorii progresiști, dm 
trecut și de azi, din toate 
colțurile lumii, si îndeo

sebi la promovarea cu în
drăzneală creatoare a pro
ducției dramatice originale 
contemporane. Această mi
siune de primă insemnăta- 
te impune ca teatrele să 
desfășoare o cu mult mai 
atentă și intensă activitate 
de colaborare și îndrumare 
a autorilor dramatici de 
azi. De asemenea — im-

semnat. după cel al opțiuni
lor repertoriale, rămîne : 
concepția care stă la baza 
actului de creație scenică. 
O concepție pe care o do
rim prin excelență educa
tivă, constructivă, sub as
pectul conștiinței ideologi
ce, etice și politice comu
niste, o concepție îndrepta
tă către promovarea aspec-

tulburătoare. în conștiința 
acestui tineret, primul 
spectacol văzut se inscrie 
ca un mare eveniment.

îndeosebi cind e vorba 
de clasici, care și-au do- 
bîndit de multă vreme in 
conștiința spectatorilor o 
efigie pe deplin meritată, 
nu putem îngădui experi
ențe regizorale orgolioase,

Teatrul nostru - școală 
a conștiinței socialiste

perativ valabil pentru ori
care montare — obligă la 
îmbinarea organică și te
meinică a încercărilor de 
inovare scenică, încercări 
autentice și de un real 
carat artistic, cu prin
cipiile inamovibile ale 
unei tradiții de glorioa
să experiență, la mijlo
cirea unor creații memora
bile în toate planurile 
activității teatrale : regie, 
artă interpretativă, sceno
grafie. costum.

Dar aspectul cel mai in-

telor celor mai valoroase, 
înaintate, deschizătoare de 
perspectivă ale autorilor 
contemporani.

în fiecare nou an teatral 
există un număr de spec
tatori care vin pentru pri
ma oară la teatru. Acești 
tineri deschid ușa teatrului, 
intră în acest așezămint cu 
inima pătrunsă de emoție, 
intră intr-o lume „de mi- 
ragii", intr-o universitate 
de o specifică solemnitate, 
într-un templu unde se 
oficiază o slujbă laică.

care se soldează adeseori 
cu denaturarea, cu vitrio- 
larea unor pagini ce se cer 
abordate cu respect. Nu 
sint adeptul reconstituiriloi 
muzeale, dar cred că spec
tacolele noastre trebuie să 
ofere publicului situația de 
a înțelege cit mai adine 
spiritul în care au gindit 
și au scris Delavrancea. Ca- 
ragiale sau Alecsandri. 
Gogol sau Shakespeare.

Controversa : primatul
textului sau primatul mun

cii regizorale n-are decît 
un singur răspuns pe ca e 
ni-1 dictează, nu numai lo
gica și bunui-simț, dar mai 
ales natura Îndeletnicirii 
noastre. Acest răspuns 
este : primatul textului. 
Munca regizorală incepe cu 
lectura unui text teatral 
pe care regizorul este ispi
tit să-l pună in scenă. Și 
de care dacă n-are nevoie, 
e liber să-1 lase in raftu
rile bibliotecii.

E limpede că regia unui 
spectacol e de o impor
tanță deosebită in arta tea
trului contemporan. Regi
zorul e — sau ar trebui să 
fie — un dirijor competent, 
chemat să pună în maximă 
valoare partitura aleasă 
Asupra acestui punct cred 
că găsesc o adeziune una
nimă. Dar oricum te sucești 
și oricum te învirtești, 
partitura n-o poți ocoli, 
textul autorului. pagina 
scrisă a dramaturgului. 
Textul rămîne — în orice 
spectacol, oricum gindit — 
temelia pe care se clădește 
întreaga suprastructură a 
reprezentației teatrale. Și 
această temelie — textul 
dramatic — cuprinde in ea 
mesajul piesei. Prin fondul 
de idei pe care autorul și-a 
propus să le comunice pu
blicului. Prin emoția pe 
care dorește să o transmită 
spectatorilor. într-un cu- 
vint, prin piesă.

Sică
ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)

• 50 000 de elevi și student! în tabere de odihnă și spor
tive • Au fost amenajate peste 100 baze turistice, cu o 
capacitate de cazare de circa 20 000 locuri pe zi • In 
25 de cabane și stațiuni-tabere studențești de învățare și 
practicare a schiului • „Orășelul copiilor" în 150 de va
riante • Startul festivalului artistic al elevilor „Republică, 
măreață vatră" • Serbarea pomului de iarnă la locul de 

muncă al părinților

Ca și în alți ani, va
canța de iarnă inscrie 
in programul său nu
meroase manifestări și 
acțiuni cultural-educa
tive, artistice și sporti
ve, multe din ele a- 
vînd ca decor pitorești 
stațiuni și cabane 
montane, interesante 
trasee turistice. Orga
nizatorii — intre care 
Ministerul Educației și 
învățămințului, Uniu
nea Tineretului Comu
nist, Uniunea Genera
lă a Sindicatelor, Con
siliul Național al Orga
nizației Pionierilor, 
Comitetul Executiv al 
-U.A.S.R. — au conlu
crat rodnic pentru a le 
oferi elevilor și studen
ților un cadru prielnic 
odihnei și recreației in 
aer liber, imbogățiri: 
orizontului de cunoaș
tere, practicării spor
turilor. drumețiilor, 
cultivării aptitudinilor.

Relevăm de la în
ceput faptul că ele
vii și studenții dedică 
aniversării republicii 
cele mai alese ginduri 
și sentimente exprima
te prin manifestări de 
înaltă ținută 
și educativă, 
artistic al 
„Republică, 
vatră", aflat 
de școală și 
Festivalul școlilor

artistică 
Festivalul 

elevilor 
măreață 

Ia faza 
pe județ, 

de

artă, concursul de crea
ție „Tinere condeie", 
la care se adaugă 
simpozioane, dezbateri, 
seri de poezie patrio
tică, expoziții de artă 
plastică studențești, 
prilejuie'sc o amplă 
trecere în revistă a as
pirațiilor de realizare 
plenară, in condițiile 
optime de învățătură 
și viață create tinere
tului studios în socie
tatea noastră socialis
tă. „Festivalul filmu
lui pentru tineretul 
școlar", intilniri ale ti
neretului cu militanți 
ai mișcării muncito
rești, cu activiști de 
partid și de stat vor 
completa programul 
manifestărilor dedicate 
gloriosului jubileu al 
republicii.

Pentru circa 50 000 
de elevi și studenți. a- 
ceastă vacanță de 
nă înseamnă zile 
odihnă petrecute 
tabere — au fost 
ganizate 100 de tabere 
pentru pionieri, elevi 
și studenți. Li se 
daugă numeroase alte
le, amenajate pe plan 
local, cu 
consiliilor 
al Întreprinderilor 
instituțiilor.
dintre ele îmbină odih
na cu sportul, cu acti
vitatea instructiv-edu-

iar- 
de 
în 

or-

a-

concursul 
populare, 

Și 
Multe

cativă, cu schimbul de 
experiență in activita
tea profesională și ob
ștească. Astfel. la 
Dragomirești-Ilfov. sc 
intilnesc pionierii
membri ai consiliilor 
de conducere a micro- 
C.A.P.-urilor din 
treaga țară, iar 
București, Galați, 
tești. Constanța, 
Baia Mare. Sibiu, Dro- 
beta Tr. Severin — 
pionierii comandanți 
ai comandamentelor 
comunale. în 25 de 
cabane și stațiuni, 
unde vor fi ame
najate tabere alpine, 
circa 1 600 de studenți 
vor învăța și practica 
schiul. în perioada 
20—29 decembrie, pes
te 3 200 de studenți își 
vor petrece o parte 
din vacanță în tabere
le de odihnă organi
zate de Comitetul E- 
xecutiv al U.A.S.R., 
cu sprijinul Ministe
rului Educației și în- 
vățămîntului.
2 300 de 
oaspeți 
sportive. 
Bușteni,

in
ia

Pi- \ 
Iași,

Circa 
elevi vor fi 
ai taberelor 

La Sinaia, 
Pirîul Rece,

Flori ca 
DINULESCU

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

Trăsături definitorii, instituții fundamentale (XVI)
Cucerind în urmă cu un 

sfert de veac întreaga pu
tere politică, clasa mun
citoare, în frunte cu parti
dul său marxist-leninisț, 
s-a angajat în fața po
porului să clădească in 
România o societate nouă, 
în care toți cei ce mun
cesc să se bucure din plin 
de drepturi și libertăți 
democratice, să beneficie
ze integral de roadele 
muncii lor, să-și făureas
că o viață din ce în ce 
mai bună.

Principalul instrument 
în miinile celor ce mun
cesc în făurirea noii so
cietăți II constituie statul 
socialist. în timp ce ve
chiul stat burghez expri
ma dominația claselor ex
ploatatoare, urmărind pro
movarea politicii acestora 
de exploatare și reprima
re a maselor muncitoare, 
statul socialist exprimă 
puterea politică a clasei 
muncitoare, aliată cu ță
rănimea, cu ceilalți oa
meni ai muncii, avînd 
drept scop, după cum se 
arată în constituție, „dez
voltarea orinduirii și în
florirea națiunii socialis
te, creșterea continuă a 
bunăstării materiale și 
culturale a poporului, asi
gurarea continuă a bună
stării și demnității omu
lui, afirmarea multilate
rală a personalității uma
ne".

Pentru realizarea aces
tui scop, statul nostru so
cialist exercită o serie de 
funcții, între care pe 
prim plan se înscrie func
ția economico-organizato- 
rică. în timp ce în socie
tatea capitalistă statul, 
subordonat într-o măsură 
crescîndă 
exercită o 
nomică în 
minate de 
prietății private asupra 
mijloacelor de producție 
și potrivit intereselor cla
selor dominante, putted 
cel mult să atenueze, dar 
nicidecum să înlăture 
contradicțiile ireductibile 
generate de această pro
prietate, în societâtea 
noastră proprietatea so
cialistă face nu numai po
sibilă, dar și absolut ne
cesară acțiunea statului, 
ca pîrghie hotărîtoare a 
organizării și dezvoltării 
economiei naționale.

în această uriașă activi
tate pe tărim economie 
își găsește expresie de 
fapt una din trăsăturile 
specifice cele mai preg
nante ale statului socia
list. Nici un alt tip de stat 
nu exercită o asemenea 
activitate economică atot
cuprinzătoare — de la or
ganizarea și conducerea 
producției, la asigurarea 
repartiției, de la adminis
trarea avuției naționale și 
pină la reglementarea 
consumului. în aceasta se 
reflectă luarea în stăpî- 
nire de către întregul po
por a mijloacelor de pro
ducție, a tuturor resurse
lor țării și gospodărirea 
lor de către întreaga so
cietate, care are ca prin
cipal instrument în acest 
scop statul. Funcția eco- 
nomico-organizatorică are 
o importanță fundamen
tală pentru întregul con
ținut al procesului de 
construcție socialistă.

în anii republicii, func
ția economică-organizaio-

monopolurilor, 
activitate eco- 
limiteăe deter- 
existeința pro-

r

„Acționăm cu hotănre pentru ca directivele 
conducerii partidului să devină lapte, I FAPTUL

rică 
s-a 
io 
necesitatea 
bazei 
a socialismului, 
versificării și ______
zării structurii economiei 
naționale, a sporirii gra
dului de complexitate a 
relațiilor sociale. Cît de 
mult sporește această 
funcție — tot mai extinsă, 
mai profundă și mai com
plexă — o ilustrează . în
seși sarcinile actualului 
plan cincinal, prevederile 
sale superioare cantitativ 
și mai ales calitativ, mă
surile stabilite de Confe
rința Națională a parti
dului din vara acestui an 
și de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. pentru ac-

a statului socialist 
amplificat continuu, 

relația directă cu 
dezvoltării 

tehnice-materiale 
a di- 

moderni-

asigure apropierea con
ducerii de producție, creș
terea puterii de acțiune a 
planului național unic 
concomitent cu înlătura
rea fenomenelor de cen
tralism excesiv, dezvolta
rea inițiativei creatoare a 
colectivelor de oameni ai 
muncii, însușirea mai te
meinică a cerințelor le
gilor economice-obiective.

Amploarea funcției eco- 
nomico-organizatorice a 
statului își găsește expre
sia în anii din urmă în 
dezvoltarea activității sta
tale pe plan local, prin 
lărgirea atribuțiilor orga
nelor locale ale puterii de 
stat, care poartă răspun
derea pentru conducerea 
întregii activități econo- 
mice-sociale, culturale din

FUNCȚIA

A STATULUI
celerarea dezvoltării eco- 
nomico-sociale.

Conținutul principal al 
funcției economico-orga- 
nizatorice a statului nos
tru socialist îl consti
tuie conducerea planifica
tă a economiei. Stabilind 
punctele nodale ale dez
voltării economice-sociale 
— creșterea forțelor de 
producție, întărirea pro
prietății socialiste, pro
gresul științei și culturii, 
formarea cadrelor nece
sare tuturor domeniilor 
de activitate, nivelul acu
mulărilor, investițiilor și 
consumului, creșterea ni
velului de trai al poporu
lui, legăturile economice 
internaționale etc. — pla
nul' reprezintă in miinile 
statului instrumentul e- 
sențial pentru conducerea 
unitară, științifică a eco
nomiei, in concordanță cu 
cerințele legilor economi
ce obiective, cu interesele 
întregii societăți, pentru 
mobilizarea și dirijarea 
coordonată a tuturor re
surselor materiale și de 
muncă ale republicii.

Așa cum se știe, ultimii 
ani au adus un șir de 
perfecționări în activita
tea statului de perfecțio
nare a conducerii și pla
nificării economiei națio
nale. Astfel au fost crea
te structuri noi ale me
canismului de conducere 
a economiei, menite să

raza lor de activitate. De
sigur, lărgirea atribuțiilor 
organelor locale ale pute
rii de stat nu este un 
proces încheiat ; el se află 
în plină desfășurare și a- 
deseori în confruntare cu 
mentalități și practici în
vechite de conducere.

In ceea ce privește di
recțiile în care se exerci
tă funcția economico-or- 
ganizatorică a statului, 
ele constau, așa cum 
știe, în primul rînd 
continuarea susținută 
industrializării 
dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agricul
turii, în vederea acceleră
rii generale a ritmuriloi’ 
dezvoltării economico-so- 
ciăle. Tocmai în vederea 
atingerii acestor obiective 
majore,, statul acționează 
prin toate pîrghiile de 
care dispune pentru a de
termina folosirea intensi
vă a capacităților de pro
ducție, sporirea producti
vității muncii, încorpora
rea grabnică în producție 
a cuceririlor tehnicii îna
intate, creșterea eficienței 
investițiilor, a comerțului 

, exterior, a întregii activi
tăți economice.

O deosebită preocupare 
manifestă statul nostru 
socialist pentru repartiza
rea rațională a forțelor de 
producție pe întreg terito
riul țării, urmărind prin 
aceasta atît obiective eco-

se 
in 
a 

socialiste, 
intensivă 

a

nomice — lichidarea dis
proporțiilor moștenite de 
la regimul burghezo-mo- 
șieresc, valorificarea în
tregului potențial uman și 
material al țării, cît și o- 
biective de natură politi- 
co-socială — creșterea nu
merică a clasei munci
toare în toate zonele țării, 
întărirea rolului ei con
ducător, asigurarea în fapt 
a deplinei egalități în 
drepturi între toți cetă
țenii patriei, fără deose
bire de naționalitate, pă
trunderea civilizației in
dustriale, a standardului 
de viață modern in toate 
orașele și satele țării.

Acționînd statornic pen
tru impulsionarea avîntu- 
lui economic, statul socia
list joacă un rol covirși- 
tor în crearea premise
lor pentru ridicarea nive
lului de trai al celor ce 
muncesc. Funcția econo- 
mico-organizatorică a sta
tului nostru apare preg
nant în evidență prin mă
surile sistematice între
prinse pe linia creșterii 
veniturilor oamenilor 
muncii, dezvoltării con
strucțiilor de locuințe, o- 
crotirii sănătății, lărgirii 
serviciilor publice, mai 
bunei gospodăriri a ora
șelor, comunelor.

în mod deosebit de ac
tiv se manifestă func
ția economico-organizato- 
rică a statului în perfec
ționarea relațiilor de pro
ducție, pentru a se asigura 
concordanța permanentă a 
acestora cu caracterul for
țelor de producție. îndeo
sebi în ultimii ani au fost 
întreprinse acțiuni și mă
suri de natură să asigure 
consolidarea, dezvoltarea 
și apărarea proprietății 

'socialiste de stat și coope
ratiste ; perfecționarea re
lațiilor de repartiție, in 
sensul așezării lor temei
nice pe principiile eticii 
și echității socialiste, per
fecționarea relațiilor de 
cooperare între unitățile 
productive, precum și în
tre producție și știință, 
între producție și invăță- 
mint etc.

Statul, fiind expresia 
organizării politice a cla
sei muncitoare și a celor
lalți oameni ai muncii, 
proprietatea socialistă de 
stat exprimă proprietatea 
întregului popor ; bunu
rile statului sint bunurile 
oamenilor muncii inșiși. 
In dubla lor calitate de 
producători și proprietari 
ai mijloacelor de produc
ție, oamenilor muncii le 
revine obligația de a ma
nifesta maximum de grijă 

’ pentru buna administrare 
și dezvoltare a avuției 
naționale.

Exercitarea funețișl eco- 
nomico-organizatorice, ca 
și întreaga activitate a 
statului socialist se des
fășoară sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, realizarea rolului 
politic conducător al par
tidului constituind cheză
șia infăptuirii operei 
dezvoltare 
economiei, 
cerințelor 
multilateral 
continuei îmbunătățiri 
condițiilor de viață 
poporului.

(Articolul următor 
trata „Activitatea 
ral-educativă a statului")

'DIVERS
TELEGRAME ADRESATE C.C. Al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

„Dind glas înaltelor sentimente de 
dragoste și recunoștință pe care oa
menii muncii din orașul de la Dunăre 
le nutresc față de conducerea par
tidului, față de dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe Nicoine 
Ceaușescu, delegații celor peste 27 000 
de comuniști din întreprinderile și 
instituțiile gălățene — se arată, între 
altele, în telegrama adresată de 
Conferința organizației municipale 
Galați a P.C.R. — vă raportează că, 
au analizat cu înalt simț de răspun
dere activitatea desfășurată de co
mitetul municipal 
toate organizațiile 
tuirea marilor 
le-au revenit 
de-al X-lea 
și hotărîrile 
din iulie a.c.
întrecere in care este angajată 
treaga țară, de îndeplinire înainte 
de termen a programului actualului 
cincinal, și cunoscînd rezervele de 
care dispunem, sîntem în măsură să 
informăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că în perioada 1973- 
1975 vom realiza o producție-marfă 
peste sarcinile inițiale in valoare 
de 1,2 miliarde lei, materializată fizic 
în 13 000 tone de laminate. 27 000 
tone de tablă zincată, 40 200 tone de 
sîrmă trasă și bare, 500 tone de sîr- 
mă zincată, 240 000 tone minereu de 
fier sortat și alte produse de largă 
utilitate pentru economia națională.

Exprimindu-ne atașamentul nos
tru ferm, profund față de politica 
internă și externă a partidului, po
litică ce slujește cu fidelitate aspi
rațiile profunde ale poporului român, 
și animați de idealurile inalte ale

de partid, de 
sale pentru infăp- 
respons-abilități ce 
Directivele celuidin

Congres al partidului 
Conferinței Naționale 

înscriindu-ne în marea 
in-

socialismului și comunismului, aie 
făuririi unei înfloritoare civilizații 
materiale și spirituale pe pămintul 
patriei, noi, delegații la conferința 
municipală de partid, vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți capacitatea și în
treaga noastră putere de muncă pen
tru ca direotivele partidului să de
vină fapte, că vom munci neobosit, 
fără preget, pentru a face ca princi
piile socialismului să triumfe in 
viața și munca noastră, pentru edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate".

„în anul 1972, anul jubileului re
publicii, atașamentul nostru la poli
tica ințeleaptă a partidului, dorința 
de a traduce în fapte hotărîrile 
Conferinței Naționale, indicații'e 
prețioase date de dumneavoastră, 
scumpe conducător, cu ocazia vizite
lor în Ploiești și județul Prahova 
— se arată în telegrama Conferinței 
organizației municipale Ploiești a 
P.C.R. — au fost materializate in 
obținerea peste plan a 146 000 tone 
de benzine și motorine, 287 tone de 
polietilenă, 10 mii bucăți de rulmenți 
pentru industria petrolului. 271 tone 
de construcții metalice industriale, 
1 908 remorci basculante pentru ex
port, 113 000 mp de țesături și alte 
produse necesare economiei naționale.

Conștienți că în munca noastră 
s-au manifestat lipsuri, că avem 
încă multe de făcut în domeniul or
ganizării producției și a muncii, al 
folosirii capacităților de producție și 
a materiilor prime, al îndeplinirii 
la timp a fiecărui sortiment prevă
zut în plan, ne-am propus, în lu
mina hotărîrilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., măsuri concrete care

să contribuie la realizarea planul'ii 
pe 1973 la nivelul maximal și să 
creăm condiții pentru înfăptuirea 
planului cincinal înainte de termen.

de 
ascendentă a 
corespunzător 

progresului 
al patriei, ale 

a 
ale

va
cultu-

Hotelul „Dacia" din Oradea

Sint momente în viața 
unui om cînd acesta tre
buie să se privească pină 
în străfundul conștiinței 
sale, să-și confrunte con
știința cu propriile fapte.

Zilele trecute am stat de 
vorbă cu un om pe care 
colegii săi l-au obligat de 
două ori să-și 
conștiința cu 
fapte. Și, dacă n-a reușit să 
se privească pină în stră
fundul conștiinței, să se în
drepte, nu-i numai vina 
lui, ci și a celor care au 
înțeles să-1 „ajute" într-un 
mod cu totul străin aju
torului principial și tovă
rășesc pe care comuniștii 
sint datori să și-1 acorde 
reciproc. Dar s-o luăm cu 
începutul.

In urmă cu șase ani, in
ginerul Ștefan Micu, pe 
atunci inginer-șef al Direc
ției regionale de economie 
forestieră Galați, a fost 
sancționat de adunarea ge
nerală a comuniștilor cu 
vot de blam cu avertis
ment. A fost o măsură as
pră ? A fost o măsură ne
dreaptă ? Spicuim cîteva 
din faptele ce i s-au pus 
în sarcină : abuz în servi
ciu, pretinderea și primi
rea în mod gratuit de 
băuturi alcoolice și produ
se agricole de la diferite 
ocoale din subordine, 
mirea de bani pentru 
berarea unor bonuri 
lemne etc.

După cum se vede, 
teri destul de grave, unele 
chiar de competenta orga
nelor de urmărire penală. 
Atunci însă nu s-a conside
rat necesar să fie sesizate 
și organele de urmărire 
penală (cum era normal, 
pentru că legea este a- 
ceeași pentru toți !). ci s-a 
hotărît îndepărtarea lui din 
funcția de inginer-șef. Ho- 
tărîre ce a părut să mulțu
mească pe 
Nu însă 
Micu. care, 
le evidente 
in față, s-a_ considerat un 
nedreptățit.'

In orice caz. și-a 
seama că poziția lui mo
rală e compromisă și 
în cadrul fostului D.R.E F 
nu mai poate rămine. S-a 
angajat atunci la 
prinderea comunală Brăi
la : mai intii la 
verzj, iar apoi... a devenit 
șeful servlcjului de pres-

confrunte 
propriile

pri- 
eli- 
de

aba-

toată lumea, 
și pe inginerul 
cu toate probe- 
ce i s-au pus

dat
că.

Intrc-

spatii

tații. Nu, nu-i nici o gre
șeală, inginerul silvic de
venise mare specialist în 
instalații de apă și canali
zări !

După aproape patru, ani. 
dîndu-și seama că meseria 
lui este totuși silvicultura 
(„gurile rele" zic că și la 
I.C.B. se compromisese în- 
tr-o afacere cu niște ciment 
și beții repetate), inginerul 
Micu solicită să fie primit 
din nou în silvicultură.

Pină aici, nimic anormal. 
Era firesc ca un om să lu
creze în domeniul pentru 
care avea o calificare su
perioară. Nefirescul începe 
însă o dată cu încadrarea.

nea Irimîe Stoica, 
secretar de partid 
I. S. Brăila :

— I-am făcut numeroase 
observații, l-am discutat 
în birou și pe linie admi
nistrativă, i s-au dat or
dine observatorii, a fost 

•retrogradat o lună de zile, 
dar degeaba. Pină cînd nu 
s-a mai putut : in ocol 
începuse să-și facă loc in
disciplina, abuzurile se ți
neau lanț, așa că l-am pus 
din nou în discuția adună
rii generale.

Pentru a doua oară, ingi
nerul Ștefan Micu 
sancționat cu vot de blam 
cu avertisment ! Motivele 7

fostul 
de la

este

se țesuse legenda „omului 
cu relații".

Imediat ce a fost trecut 
pe post de inginer silvic 
principal, noua conducere a 
I.C. Brăila îl revendică ca 
pe un mare specialist in... 
instalații de apă, canalizări, 
pietrărie etc. In consecință, 
nu ezită să-i ceară un 

servi-
o

nu ezită să-i 
transfer în interesul 
ciului (1 1 1), chiar 
dată retroactivă.

— Am discutat și 
varășul secretar Ilieș... își 
justifică șeful inspectoratu
lui silvic semnătura pusă 
pe un transfer cu dată re
troactivă și fără aprobarea 
organului tutelar.

cu

cu to-

ne-a informat tovarășul 
Ștefan Ilieș, secretar al Co
mitetului județean de 
partid Brăila. Tocmai de 
aceea am și fost de acord 
cu transferul lui...

Directorul I.C.B.-ului nu 
numai că a dezinformat or
ganul de partid, dar, cu 
toate protestele șefului de 
personal și ale altor oameni 
din întreprindere, care 
știau ce-i poate pielea in
ginerului Micu, a dat dis
poziție ca acesta să fie an
gajat prin transfer în inte
resul serviciului într-un 
post care nici nu exista la 
data aceea, dar pe care l-a 
înființat special pentru

Nefirescul unor sancțiuni 
și urmările lor... firești

Pentru că omul care. în 
urmă cu cîțiva ani. fusese 
scos dintr-o funcție de con
ducere pentru abateri foar
te grave, omul care nu mai 
lucrase mult timp in silvi
cultură. este numit. nici 
mai mult, nici mai puțin, 
decît șeful Ocolului silvic 
Brăila 1

— La început, m-am o- 
pus acestei promovări, pen
tru că știam ce făcuse îna
inte la D.R.E.F. — ne-a 
mărturisit inginerul loan 
Manta, directorul Inspec
toratului silvic Brăila.

— De ce doar la inceput ?
— Știți, am discutat și 

cu tovarășul secretar Ilieș 
de la județeană de partid... 
Ne-a spus că nu se poate... 
să nu fi învățat nimic de 
cind a fost sancționat. A 
fost o discuție furtunoasă 
și în comitetul de direc
ție...

Oare învățase inginerul 
Micu ceva ? Proaspătul șef 
de ocol „reușește" foarte 
repede să devină din nou 
„un caz" pentru șefii săi 
ierarhici și pentru biroul 
de partid, lată ce ne snu-

Anchetă socială

In mare parte aceleași ca 
la prima sancțiune. Pentru 
a doua oară organele pe
nale n-au fost sesizate... 
Iar cel sancționat s-a con
siderat din nou... nedrep
tățit :

— Directorul are necaz 
pe mine. Cindva mi-a fost 
subordonat, așa că înțele
geți...

Nu, nu înțelegem insi
nuarea. înțelegem însă că 
Șt. M. nici acum n-a pri
ceput sau nu vrea să pri
ceapă că nu directorul, cî 
o adunare de partid l-a 
sancționat pentru faptele 
sale. Directorul s-a arătat 
mult mai blind, chiar con
cesiv : pină 
dispoziție de 
n-a îndrăznit 
din funcție și 
pe alt post.

Dar lucrurile nu s-au 
oprit aici. Se vede treaba 
că inginerul Micu era, în 
ochii unora, predestinat să 
fie neapărat șef, indiferent 
ce ar fi făcut. Tn jurul Iu'

n-a primit 
la minister.
să-1 scoată
să-1 treacă

dați 
tiv ?

Și dînsul v-a spus să-i 
un transfer retroac- 
j
Nu, mi-a zis doar să-i 
drumul... M-am gîn-dăm

dit să nu se creadă că am 
ceva de împărțit cu Micu...

De fapt se gindise că are 
prilejul 
mod de 
toare.
Șt. M. 
noapte 
prestări către populație la 
I. C. Brăila, cu un salariu 
mai bun față de cel pe care 
ar fi trebuit să-1 primească 
in calitate de inginer silvic 
principal. Asta era urma
rea „firească" 
țiuni pe linie de 
administrativă !

— N-am știut 
sancțiune atit de 
linie de partid, se lamen
tează acum Valeriu Crista
che, directorul I. C. Brăila.

— Eu am înțeles că o să 
fie angajat în specialitatea 
sa, la spații verzi, și nici
decum ca șef la prestații.

să scape mai co- 
o prezență stînjeni- 
In aceste condiții, 
se vede uns peste 
șef al serviciului

a unei sanc- 
partid și

că are o 
gravă pe

Micu prin transformarea 
unui post de curieră în... 
post de șef de serviciu 
prestații. încâlcind cele mai 
elementare principii de 
promovare a cadrelor după 
aportul propriu la progre
sul societății, încâlcind 
chiar normele legale (ceru
se un transfer cu dată re
troactivă), V. Cristache a 
pus cu de la sjne _ putere 
un om asupra căruia pla
nau mari suspiciuni de in
corectitudine exact într-un 
post care, prin excelență, 
cerea dovada unor calități 
de corectitudine.

Urmarea ? Un val de re- 
clamații despre comporta
rea neprincipială a noului 
șef, instaurarea unui climat 
de indisciplină și neprinci- 
pialitate in serviciul res
pectiv. Criticile din adu
narea de partid, referatele 
șefului de personal, stările 
frecvente de „impondera
bilitate" datorate alcoolului 
pe care inginerul Micu nu 
se sfia să-1 consume în 
timpul serviciului, par să-1 
lase indiferent pe directo
rul I.C.B.-ului. După păre
rea domniei sale, inginerul

Micu era de neinlocuit, 
mărturisindu-ne chiar in
tenția de a-1 promova ca 
inginer-șef al întreprinde
rii !

într-o recentă ședință cu 
cei doi directori, ce a avut 
loc in biroul tovarășului 
secretar Ștefan Ilieș, și la 
care am asistat și noi, s-a 
hotărît ca inginerul Micu 
să fie schimbat din func
ție. Ne-a surprins un re
proș ce ni s-a făcut cu a- 
ceastă ocazie, cum că noi 
am pretinde să (? ! ?) i se 
ia dreptul la muncă ingi
nerului Ștefan Micu. Cre
dem că acest reproș lămu
rește pe deplin cum și de 
ce a fost posibil ca niște 
sancțiuni firești să aibă 
urmări nefirești. De cînd și 
pină cind a cere ca un om 
să fie scos dintr-o funcție 
pentru care nu are nici 
pregătirea politică și pro
fesională corespunzătoare, 
nici prestigiul moral nece
sar, înseamnă a-i încălca 
dreptul la muncă ? Oare 
inginerul Șt. Micu nu poate 
munci decît ca șef, indife
rent de cite dovezi că nu 
corespunde in aceste pos
turi ar aduce prin faptele 
sale ? !

Iată unde duc subiecti
vismul și arbitrarul in pro
movarea cadrelor, iată ce 
consecințe au încercările de 
a îndrepta un prestigiu și
fonat prin prestigiul unor 
funcții de conducere.

„Prestigiul 
care îndeplinesc 
răspundere in 
stat, in viața 
general, trebuie
zeze pe autoritatea lor po
litică, morală și profesio
nală", spune clar Proiectul 
de Norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste. 
Pe ce se întemeiază presti
giul lui Micu 1 Pe beții, pe 
abuzuri ? !

Credem că dosarul ingi
nerului Ștefan Micu nu 
trebuie închis o dată cu 
schimbarea lui din funcție. 
Comitetul județean de 
partid va trebui să cerce
teze și să tragă la răspun
dere pe toți cei care, in
tr-un fel sau 
nerespectarea 
comuniste ale
cadrelor, au adăugat cite o 
filă la acest dosar.

tovarășilor 
funcții de 
partid, in 
socială in 
să se ba-

altul, prin 
principiilor 
promovării

Emil MARINACHE

Angajați cu răspundere, alături de 
întregul nostru popor, in opera de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul Româ
niei, cei 35 de mii de membri de 
partid din Ploiești vă asigură că nu 
voi- precupeți nici un efort pentru 
ca aportul ploieștenilor Ia traducerea 
în fapt a documentelor Conferin
ței Naționale să fie pe măsura po
tențialului de care dispunem, a tra
dițiilor revoluționare prahovene".

„Dînd glas mandatului încredințat 
de comuniștii sibieni, Conferința or
ganizației municipale Sibiu a P.C.R. 
exprimă, intr-un însuflețitor con
sens, încrederea nestrămutată a 
membrilor săi, a tuturor oamenilor 
muncii — români, germani, ma
ghiari — din străvechiul oraș în 
politica internă și internațională a 
partidului. Sîntem bucuroși să ra
portăm conducerii superioare de 
partid că mobilizînd larg energia și 
dăruirea celor ce muncesc, voința 
de a întimpina cu noi succese, ală
turi de întregul popor, glorioasa a- 
niversare a republicii, străduința 
noastră s-a materializat în însem
nate succese privind sporirea cali
tativă a muncii de conducere po
litică, de ridicare social-economică 
și culturală a municipiului Sibiu. 
Sarcinile planului pe 11 luni au fost 
îndeplinite și depășite, dindu-se 
peste plan produse în valoare de 146 
milioane lei.

Transmițînd Comitetului Central, 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, adînca prețuire și dra
gostea comuniștilor, a tuturor celor 
ce muncesc pentru neobositul efort 
consacrat progresului țării, creșterii 
nivelului de viață materială și spiri
tuală, se spune în încheierea tele
gramei, vă asigurăm că, mai uniți 
ca oricînd, trăind și muncind in 
strînsă frăție, în chip comunist, vom 
face totul pentru a ne aduce o con
tribuție de preț la propășirea țării, 
la aplicarea liniei politice a parti
dului".

„Raportăm cu satisfacție — se a- 
rată, între altele, in telegrama adre
sată de Conferința organizației mu
nicipale Drobeta Turnu-Severin a 
P.C.R. — că oamenii muncii din 
ac^st. municipiu,-in frunte cu comu
niștii, și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan, iar pină la sfirși- 
țul anujui. își vor realiza și depăși 
angajamentul . luat, dînd o produc
ție suplimentară de peste 100 i 
lioane lei, concretizată în circa 
milioane kWh energie electrică, 
tone de construcții metalice. 370 
de cherestea din fag și rășinoase, 
mc de placaj, mobilă în valoare 
peste 2,5 milioane lei, 600 tone 
confecții din carton ondulat, 1000 
tone de carne, 900 tone de semicon- 
serve și preparate din carne și vor 
economisi 500 tone de metal și peste 
8 200 tone de combustibil conven
țional.

Realizările de pină acum, angaja
rea plenară a tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc pe aceste străvechi 
meleaguri ale patriei te ampla miș
care națională generată de Confe
rința Națională a partidului consti
tuie răspunsul prin fapte la marea 
întrecere patriotică ce se desfășoară 
cu însuflețire pe întreg cuprinsul 
patriei pentru înfăptuirea planului 
cincinal în patru ani și jumătate, 
conștienți fiind că prin eforturile 
lor contribuie la accelerarea pro
gresului țării, la creșterea bună
stării lor materiale și spirituale".

Exploratori 
I pe Nera
I Cîțiva ani în șir, pionierii din 

Reșița, membri ai echipei de cu
tezători „Zorii noi", au pornit în

(diverse expediții pentru desco
perirea unei peșteri necunos
cute. Nereușitele cu care s-au

I încheiat eiteva asemenea căutări 
nu i-au descurajat. Dimpotrivă. 
Iar ultima expediție întreprinsă 
de ei pe valea Nerei s-a soldat

Inu cu una, ci cu... două desco
periri : locul prin care lacul 
Dracului se alimentează cu apă.

Iiar, mai la vale, pe versantul 
drept al Nerei, mult visata peș
teră necunoscută, pe care copiii

Inu numai că au explorat-o, în- 
tocmindu-i profilul topografic, 
dar au și amenajat-o în vede
rea vizitării, construind 40 de

I metri de scări prin care se pă
trunde în adîncurile ei.

| Pădurea
■ de brazi nu e 
' magazin cu
I „auto- 
| servire"!
ISe apropie sărbătorile cu tra- 

dițiănalul pom de iarnă. De 
cîteva zile însă, în ciuda pre
gătirilor făcute în acest scop de 

I către organele silvice împreună 
cu cele de comerț, numeroși in
divizi preferă „să-și alegă" po- 

Imii direct din plantațiile de 
brazi ! în urma lor pădurile, tn 
special plantațiile tinere din 
apropierea căilor de comunica- 

Iție, în bună măsură sint dis
truse. Zilele trecute, organele 
de miliție ale municipiului Bra- 

Ișov au depistat, numai cu pri
lejul unui singur control prin 
piețele Brașovului, un mare nu- 

Imăr de indivizi care fac din tă
ierea brazilor o sursă de veni
turi ilicite. Nu rare sînt cazurile 
cînd asemenea fapte sînt săvîr- 

Ișite de proprietari de autoturis
me, care, „se autoservesc" cu 
brazi din pădure ca de la ei de 
acasă. Un lucru este clar : ase-

I menea fapte trebuie tratate cu 
măsuri drastice.

mi-
100
600
mc
128 

! de 
de

I
I
I

„Conferința organizației munici
pale Tg. Jiu a P.C.R., dînd glas voin
ței ferme a comuniștilor din muni
cipiu de a înfăptui neabătut hotă- 
ririle Congresului al X-lea, ale Con
ferinței Naționale a partidului — 
hotărîri ce se înscriu ca o nouă și 
remarcabilă pagină din istoria pre
zentului și viitorului națiunii noastre 
pe drumul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate — rapor
tează conducerii superioare de partid 
că oamenii muncii, în frunte cu co
muniștii, se găsesc antrenați în marea 
întrecere patriotică ce se desfășoară 
pentru înfăptuirea actualului cincinal 
înainte de termen — se menționează 
în telegramă.

Cu dăruire și responsabilitate vor 
acționa comuniștii, toți oamenii mun
cii din municipiul nostru pentru în
făptuirea hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 20—21 noiembrie a. c, pen
tru realizarea planului pe 1973 la pa
rametrii săi maximali, creind toate 
condițiile pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen prin obți
nerea unei producții suplimentare, 
după cum urmează : 10 500 mc de 
cherestea, 58 000 mp de plăci azbo
ciment, 5 milioane de, tone masă 
plastică refractară, mobilă în valoare 
de 1,8 milioane lei, peste 54 mili
oane lei confecții ; cooperația meș
teșugărească și industria locală vor 
realiza peste plan bunuri de con
sum și prestări de servicii către 
populație în valoare de 550 milioane 
lei".

„Ne sint și acum vii în minte, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
îndrumările deosebit de prețioase, pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vizi
telor de lucru pe care le-ați între
prins în primii ani ai acestui cinci
nal in municipiul nostru, pentru 
scurtarea termenelor de execuție la 
noile obiective industriale, pentru 
creșterea eficientei întregii activități 
economice — se arată, intre altele, 
in telegrama trimisă de Conferința 
organizației municipale Rm. Vilcea 
a P.C.R. Dînd viață indicațiilor dum
neavoastră, constructorii de pe plat
forma chimică, mobilizînd tot mai 
mult resursele materiale și umane 
de care dispun, au reușit să dea 
parțial în funcțiune, cu 8 luni mai 
devreme, uzina de utilaj chimic 
forță, prima uzină din 
strucțiilor de 
nostru.

Vă asigurăm, 
cretar general, 
an hotărîtor în realizarea 
lului înainte de termen. în fiecare 
unitate economică au fost luate mă
suri eficiente pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor, maximale.

mașini
Și 

ramura con- 
din iudetul

tovarășe se-stimate
că pentru anul 1973, 

cincina-

Farfuriile 
„călătoare"

In municipiul Alba Iulia »• 
află intr-un stadiu avansat de 
construcție un spital județean 
cu 700 de paturi. In vederea 
dării lui in folosință s-au con
tractat din vreme instalațiile și 
materialele necesare. Pentru 
procurarea veselei, beneficiarii 
localului s-au gindit la fabrica 
de porțelan „Menaj" din locali
tate. Ministerul Sănătății nu a 
aprobat insă această soluție. Ca 
urmare, pentru dotarea spitalu
lui, in prezent se aduce veselă 
de la Arad, unde există o bază 
de aprovizionare a Ministerului 
Sănătății. Numai că această ve
selă este produsă la... Alba Iu
lia ! Deci, farfuriile și ceștile 
fabricate la Alba Iulia sînt duse 
la Arad și aduse înapoi la spi
talul din Alba Iulia. Citi și-or 
fi spart capul căutind această 
soluție ? Că farfurii se sparg 
destule din cauza drumului inu
til !

Deschiză
torul de... 
izvoare

Relatam, te cadrul acestei ru
brici („Scinteia" nr. 9318), că 
Gheorghe Orășteanu. tinichigiu 
la cooperativa de consum din 
comuna Craidorolț (Satu-Mare), 
a realizat o instalație, pe cît de 
simplă, pe atît de ingenioasă, cu 
ajutorul căreia pot fi forate pu
țuri de apă la mare adîncime. 
în condiții deosebit de avanta
joase. La scurt timp, pe adresa 
inovatorului au inceput să so
sească scrisori prin care expedi
torii solicită amănunte privind 
construcția și modul de funcțio
nare a instalației, care, de a- 
tunci și pină acum, a furnizat 
apă potabilă locuitorilor din 12 
comune ale județului, forînd 
pină la adincimi de 225 metri. 
Confecționată din piese scoase 
din uz, instalația se pare că nu 
are nevoie decît de... o docu
mentație în mai multe exem
plare, pentru a fi folosită și în 
alte localități „însetate" de apă 
limpede de izvor. Așa stînd lu
crurile, forurile interesate — 
C.S.E.A.L. sau Centrocoop — ar 
putea deschide calea extinderii 
ei.

Baba Oarba 
în control

In urma unei revizii contabile, 
la magazinul de articole electri
ce din Buzău s-a descoperit, o 
lipsă in gestiune de peste 40 000 
lei. La inceput, cind i s-a comu
nicat acest rezultat, gestionara 
Viorica Bogdan a rămas surprin
să. Din două motive : pe de o 
parte, pentru că trecuse mai 
bine de un an de cind iși însu
șise suma respectivă, dumneaei 
considerind „conturile încheia
te" , iar pe de alta, pentru că, 
și de data aceasta, se aștepta la 
un control similar celor anteri
oare, cind ea dicta și controlo
rii... completau datele pe fișe ! 
Firește, acum V.B. va suferi 
consecințele de rigoare. Ce se va 
intimpla insă cu controlorii de 
la O.C.L. Produse industriale 
Buzău care i-au verificat gestiu
nea cu ochii inchiși ?

Rubricâ redactata de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînleii"
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r In ziarul „Scinteia" de duminică, 17 decembrie, directorii comerciali din trei 
mari centrale siderurgice — Hunedoara. Galați și Reșița — au răspuns la întrebarea : 
..Cum s-a programat satisfacerea cerințelor de metal ?" Cu acest prilej s-au relevat 
pregnant unele progrese importante — față de anii anteriori — înregistrate in do
meniul asigurării aprovizionării cu metal : in același timp însă au fost aduse 
in discuție o serie de probleme care au determinat, in unele uzine meta
lurgice, încheierea cu intirziere a contractelor de livrare a metalului pentru trimes
trul I al anului viitor, sau care, dacă nu vor fi rezolvate operativ, pot genera apa
riția, în lunile următoare, a unor neajunsuri în aprovizionarea la timp a beneficia
rilor de metal cu cantitățile și sortimentele contractate. Cum se preconizează solu
ționarea acestor probleme la nivelul ministerului de resort ? Pe această temă, am 
avut o convorbire cu ing. PAVEL GHERMAN, director general în Ministerul Indus
triei Metalurgice.

nerea specificațiilor, să 
precizeze distinct cantită
țile de metal așa-zise ne- 
vagonabile. Aceste canti
tăți se programează a fi 
preluate prin intermediul 
bazelor de aprovizionare 
ale Ministerului Industriei 
Metalurgice, prin cele ale 
ministerelor economice res
pective sau prin întreprin
derile aparțimnd Ministe
rului Aprovizionării Teh-

Noi, metalurgiștii, ce pu
tem face ? 1 Cred că rezol
varea acestei probleme de
pinde tot de beneficiarii 
metalului și ea constă în 
felul in care vor înțelege 
să colaboreze cu noi, am
bele părți neavind decît 
de ciștigat dintr-o modali- 
•tate constructivă, suplă și 
eficientă de lucru.

— Unii beneficiari ai 
metalului au întîmpi-

— Mai intii, vă ru
găm să ne explicați 
intirzierea cu care Mi
nisterul Industriei Me
talurgice a făcut pro
gramarea producției 
de metal pe semestrul 
I tl anului 1973. Fiind
că, după cum susțin 
factorii de răspundere 
de la Centrala side
rurgică Reșița, la une
le sortimente — ban
daje și discuri, tablă 
silicoasă ș.a. — pro
gramarea fabricației 
nu este definitivată 
nici la ora actuală. Or, 
este limpede că, in 
asemenea condiții, 
centrala respectivă — 
și nu este singura a- 
flată intr-o atare si
tuație — nu poate în
cheia toate contractele 
de livrare pentru lu
nile viitoare.

— Se știe că, pentru a 
elabora balanțe finale e- 
chilibrate, o programare 
judicioasă a producției, 
metalurgia trebuie să pri
mească din timp specifica
țiile de la toți beneficiarii 
de metal, documente in 
care să se precizeze canti
tățile, sortimentele și ter
menele de livrare necesa
re. Am căzut de acord cu 
toți beneficiarii și, in pri
mul rind. cu fostul Minis
ter al Industriei Construc
țiilor de Mașini — princi
palul beneficiar — să ne 
asigure specificațiile cel 
mai tîrziu pină la 1' octom
brie a.c. Și totuși, nici la 
sfirșitul lunii octombrie nu 
primisem toate aceste do
cumente. Aceasta, pe de o 
parte. Pe de altă parte, 
față de prevederile stabi-

După publicarea anchetei „Cum s-a programat satisfacerea 
cerințelor economiei naționale ?"

BENEFICIARII VOR PRIMI METALUL
• LA TIMP • IN CANTITĂȚILE PREVĂZUTE

» In sortimentele contractate
răspunde Ministerul Industriei Metalurgice

li te, centralele industriale 
din industria construcțiilor 
de mașini au depus speci
ficații in care solicitau — 
în total — cu circa 130 000 
tone de metal mai mult. 
Ca atare, a fost necesară o 
analiză aprofundată, efec
tuată de specialiști din Co
mitetul de Stat al Planifi
cării. Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe. Minis
terul Industriei Metalurgice 
și de foruri de resort din 
construcția de mașini. 
Deci, din nou s-a consu
mat timp. In final, s-a a- 
juns la un acord, la ni
vel de miniștri — stabilin- 
du-se un echilibru între

cantitățile de metal nece
sare și posibilitățile indus
triei metalurgice — dar a- 
ceasta abia la 26 noiem
brie a.c.

— Cum acționează 
Ministerul Industriei 
Metalurgice pentru a 
satisface cererile be
neficiarilor care soli
cită cantități mici de 
metal, livrabile de-a 
lungul întregului an 
—■ deci, comenzi apre
ciate ca nerentabile 
pentru uzinele siderur
gice ?

— Reglementările în vi
goare obligă pe beneficia
rii metalului ca, la depu-

nico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi bondu
rilor Fixe. Or, ce se întîm- 
plă ? Mii de beneficiari — 
unitățile Ministerului In
dustriei Ușoare constituie 
un exemplu — dispunînd 
inițial de repartiții de me
tal pentru cantități vago- 
nabile, pe baza distribui
toarelor date unităților, le 
transformă în cantități ne- 
vagonabile. Așa apar situa
ții ca cele semnalate la 
Combinatul siderurgic din 
Galați. în care se .solicitau 
cantități de 500 kg metal, 
chiar și sub 500 kg pe sta
țiile de destinație, în con
dițiile în care un „pachet“ 
expediat de combinat este 
de minimum 4 tone metal

nat dificultăți in asi
gurarea la timp a can
tităților nevagonabile 
de metal și. de aceea, 
apelează la. diverse păi 
— ca cele pe care 
le-ați amintit exempli.- 
ficind cu unități din 
industria ușoară — 
prin care să fie siguri 
că vor avea la mo
mentul oportun canti
tățile necesare pro
ducției.

— Se poate să fi existat 
și asemenea cazuri nedo
rite. Ceea ce aș vrea să se 
rețină este că, în anul ce 
vine, astfel de situații nu 
vor mai apărea. Apreciem

că prin urmărirea căilor 
legale, respectarea regle
mentărilor in vigoare. în
țelegerea clară a diferenței 
între cantitățile vagonabile 
de metal și cele nevagona
bile — fiecare categorie * 
fiind tratată . distinct — 
uzinele metalurgice iși vor 
putea desfășura in bune 
condiții activitatea de pro
ducție și de desfacere, iar 
beneficiarii de metal vor 
primi la timp cantitățile 
contractate, în sortimen
tele de care au nevoie.

— Vorbind de asigu
rarea la timp a meta
lului contractat, ce 
măsuri se au in vedere 
pentru ca. in anul vii
tor, să' nu mai existe 
contracte restante ?

— Este adevărat. în a- 
cest an au fost cazuri de 
nerespectare a unor ter
mene intermediare de li
vrare. Fac această afirma
ție cu rezerva că .in gene
ral. pe un întreg trimestru, 
fiecare uzină metalurgică 
și-a onorat obligațiile asu
mate prin contract. In 1973, 
fiind asigurate toate con
dițiile pentru realizarea 
planului — începînd de la 
aprovizionare ■ și pină la 
desfacere — sperăm că 
nici o centrală industrială 
din metalurgie nu va neso
coti termenele de livrare 
prevăzute. Foruri de resort 
din Ministerul Industriei 
Metalurgice vor analiza pe
riodic, la fiecare uzină me
talurgică. modul în care se 
respectă disciplina contrac
tuală. iar dacă vor apărea 

, situații de încălcare a aces
teia, se vor stabili imediat 
cauzele, ca și măsurile ne
cesare înlăturării lor. Me
talurgiștii sînt hotărîți ca 
in anul 1973 să desfășoare 
o activitate exemplară. Ca 
atare, beneficiarii de 
metal vor fi aprovizionați 
la timp. în condiții irepro
șabile. cu cantitățile și în 
sortimentele contractate.
Convorbire consemnată dc

Dan MATEESCU

Subscripții noi la 
„CONTUL PERMANENT 

AL ECONOMIILOR": 
cocs, metal, lemn, combustibil

In aceste zile de muncă rodnică în întâmpinarea jubileului repu
blicii, in multe din unitățile noastre industriale se face bilanțul re
zultatelor obținute in acțiunea de economisire a materiilor prime, 
materialelor, combustibilului și energiei, de reducere a normelor de 
consum — sarcină economică importantă, trasată de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie a.c. Redactori și corespondenți județeni ai 
ziarului relatează despre aceste succese înregistrate în întreprin
derile din diverse sectoare și ramuri ale producției materiale.

• Furnaliștii de la Hunedoara și 
Călan au diminuat consumurile 
specifice planificate de cocs meta
lurgic cu 9—15 kg pe tona de fontă 
produsă, ceea ce s-a concretizat, 
pînă acum, in peste 10 000 tone cocs 
economisit. Siderurgiștii hunedoreni 
și energeticienii de Ia întreprinderea 
„Electrocentrale" din Deva au con
semnat o economie de 11 500 tone 
combustibil convențional. De la în
ceputul anului și pină in prezent, 
pe ansamblul Centralei cărbunelui 
Petroșani și al Centralei minereuri
lor neferoase Deva, economiile rea
lizate la lemn de mină — prin con
sumuri specifice mai reduse — se 
ridică la peste 3100 mc.

• Colectivele combinatelor de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui și ale întreprinderilor de celu
loză și hîrtie înregistrează succese 
de seamă în gospodărirea materiilor 
prime și materialelor. După cum 
informează ministerul de resort, a- 
nul acesta s-au economisit, peste 
sarcinile de plan, circa 300 mii mc 
de masă lemnoasă.

• Vanele, utilajele pentru indus
tria petrolieră, ca și cele pentru in
dustria alimentară, fabricate în acest 
an la Uzina metalurgică din Bacău, 
au trecut printr-o serioasă „cură de 
slăbire". Aici, grija pentru econo
misirea materiei prime, a metalu- 
lui, începe chiar de la proiectare, 
pe baza căreia specialiștii din ca
drul serviciilor tehnolog-șef și con- 
structor-șef au economisit aproape 
400 tone metal. Fără a impieta cu

nimic asupra performanțelor, prin 
reproiectare, greutatea vanei Dn- 
300, bunăoară, a fost redusă cu 14 
kg, iar cea a hidrantului subteran 
cu 13 kg.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la șantierul de construcții 
industriale din Bistrița au econo
misit, de la începutul anului Și pină 
in prezent, 30 de tone de metal, 50 
metri cubi material lemnos și alte 
materiale.

• Livrarea metalului la dimensiu
nile cerute de întreprinderile con
structoare de mașini a permis si- 
derurgiștilor de ia Hunedoara ți 
Reșița să economisească în acest an 
peste 5 000 tone de laminate. In 
scopul extinderii producției de la
minate la dimensiuni fixe, Combi
natul siderurgic din Galați a editat 
cataloage, prospecte și pliante pe 
care le trimite solicitanților de 
astfel de metale. Pentru anul 1073 
au fost întreprinse, in industria si
derurgică, încă de pe acum, noi 
măsuri, în vederea reducerii în con
tinuare a consumului de metal. In
tre altele, amintim extinderea pro
ducției de oțeluri înalt aliate, re
fractare și inoxidabile pentru fabri
carea utilajelor chimice, energetice, 
autocamioanelor, autoturismelor ș.a. 
De asemenea, la uzina „Laminorul" 
din Brăila a început construcția u- 
nor instalații care vor asigura li
vrarea către beneficiari a unor la
minate in cantități și dimensiuni 
fixe.

Ce depinde de noi este rezolvat. 
Dar restul?

Industria Județului nostru a îndeplinit, 
Ia 18 decembrie a.c., planul anual 
la producția-marfă, urmind 
continuare să se obțină peste preve
deri produse în valoare de circa 110 mi
lioane lei. Aceste rezultate creează un 
cadru optim, o bună bază de plecare 
pentru realizarea planului pe anul viitor, 
care prevede o creștere a producției glo
bale industriale pe ansamblul județului cu 
23 la sută față de anul curent.

De altfel, in vederea asigurării oondiții- 
lor necesare îndeplinirii sarcinilor de plan 
la nivel maximal, potrivit indicațiilor date 
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
a.c., biroul comitetului județean de partid 
a inițiat și conduce operativ o serie de 
acțiuni eficace, menite să pună în valoare 
toate resursele tehnice, umane și materiale 
de care dispun întreprinderile industriale. 
Rezultatele acestor 
ficatoare. La Fa
brica de confecții 
din Focșani, de 
pildă, prin reor
ganizarea muncii, 
valoarea producției 
va crește de la 800 
milioane lei în acest 
an la aproape un 
miliard în 1973. 
Fabrica de mobilă 
iși va spori produc
ția cu peste 3 mi
lioane, iar fabrica 
„Chimic»" 
introducerii 
timente,

ca in

acțiuni simt edi-

CÎTEVA PROBLEME DE A 
PROVIZIONARE Șl DESFA 
CERE ALE UNITĂȚILOR ECO 

N0MICE DIN JUDEȚUL 
VRANCEA

din 
in fabricație 

va obține 
de acest an, aproape 4 000 tone ______
chimice. Totodată, se prevede o diminuare 
a cheltuielilor materiale cu 4,5 milioane 
lei, care se va materializa în economii de
3 000 metri cubi material lemnos. 30 tone 
metal, 3 200 tone combustibil convențional,
4 milioane kilowați-oră energie electrică. 
Prin acțiuni bine organizate, în do
meniul investițiilor s-au creat condiții 
pentru punerea ritmică în funcțiune a 
tuturor obiectivelor prevăzute în noul an. 
Mai mult chiar unele obiective, cum sint 
fabrica de stanțe și scule așchietoare, 
secția de vermut și vin spumos, fabrica 
de piine ș.a., vor fi date in exploatare cu 
2—3 luni inainte de termen.

Acum, în centrul preocupărilor se află 
nominalizarea riguroasă a sarcinilor de 
plan. aprovizionarea tehnico-materială 
și desfacerea producției. Putem apre
cia că, in ansamblu, in aceste direcții 
s-a acționat mai bine ca în anii trecuți. 
Pină în prezent, pe județ s-a nominali
zat 81,8 la sută din producția anului viitor 
și peste 97 la sută din producția-marfă 
planificată să se obțină în primul tri
mestru. Sarcinile au fost eșalonate pe luni,

Mărășești, pe baza 
a noi sor

in plus, față 
. produse

pepe formațiuni de lucru, pe mașini. 
Trebuie să arătăm însă că, in acgasță 
largă acțiune de pregătire minuțioasă''a 
producției anului viitor, unitățile au mare 
nevoie de sprijinul ministerelor de resorf. 
Or. tocmai in această privință se ttâa'm- 
festă rețineri. Să concretizăm. C.S.E.A.L. a 
fundamentat sarcinile și a transmis indi
catorii de plan unităților industriei lo
cale, dar nu a acordat și sprijinul cuvenit 
in vederea aprovizionării integrale cu 
materii prime și materiale. Așa se face 
că întreprinderea de industrie locală d n 
Focșani-, spre exemplu, și-a asigurat prin 
contracte doar 17,8 la sută din materia 
primă pentru producția anului viitor și 
16,7 la sută pentru aceea din primul tri
mestru. Asemenea neajunsuri întimpină 
și unele unități ale industriei republi
cane. Fabrica de confecții din Focșani, 

bunăoară, dispune 
deocamdată doar 
de 50 la sută din 
materia primă ne
cesară în primul 
trimestru.

Mai multă grijă 
se cere acordată și 
desfacerii integrale 
a producției anului 
viitor. Fabrica de 
'confecții din Foc
șani este pusă in 
situația de a nu a- 

în mică măsură con- 
domeniu. Centrala de

vea încheiate decît 
tractele în acest
confecții București, care nu a dat spri
jinul cuvenit în această direcție nici 

. in acest an. are datoria de a interveni 
acum neîntirziat. Greutăți similare se În
registrează și la întreprinderea viei ți 
vinului. Nici întreprinderile de comerț ex
terior de resort nu se prea grăbesc să asi
gure comenzi la nivelul sarcinilor de plan 
ale unităților economice, iar acestea sînt 
slab antrenate in acțiuni de prospectare a 
pieței, în perfectarea contractelor cu fir
mele beneficiare.

Nu întâmplător, unii factori de răspun
dere din întreprinderi pun întrebarea: cu 
ce materiale și pentru cine producem? Pe 
plan local, sintem hotărîți să facem tot 
ceea ce este posibil ca orice deficiențe să 
fie curmate in anul viitor. Dar aceste pre
ocupări se impun dublate de o intervenție 
operativă și eficientă din partea forurilor 
de resort, în scopul soluționării grabnice a 
tuturor problemelor aflate pe ordinea zilei.

Vasile BOTEZ
șeful sectorului de coordonare 
și sinteză al comisiei economice 
a Comitetului județean Vrancea 
al P.C.R.

LA VALEA MĂCRIȘULUI:

O experiență 
ce se recomandă 
singură pentru 
generalizare: 
5800 KG OL GRIU LA HECTAR

La 22 august a.c. a intrat în 
funcțiune, cu 40 zile înainte de 
termenul planificat, noua fila
tură de bumbac din orașul 
Vaslui. Media de vîrstă a sa- 
lariaților acestei tinere între
prinderi a industriei ușoare esle 
de 19 ani. Hotărirea harnicu
lui colectiv vasluian este ca 
fabrica să atingă parametrii 
proiectați in primul semestru al 
anului 1973 — pas important 
in efortul de îndeplinire a cin
cinalului înainte de termen. In 
fotografie : imagine din secția 
ringuri a noii filaturi de bum

bac din Vaslui

□

----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Străduindu-se să folosească cu 
randamente superioare „zestrea" 
tehnică, timpul de lucru și forța 
de muncă, colectivele multor uni
tăți industriale au obținut în a- 
cest an importante realizări în în
deplinirea și depășirea sarcinii de 
creștere a productivității muncii. 
Iată — transmise de coresponden
ții județeni ai ziarului nostru — 
cîteva din aceste rezultate obținute 
in intimpinarea jubileului repu
blicii.

Colectivul Combinatului siderurr 
gic din Reșița, pe baza sporirii 
productivității muncii, a realizat 
în acest an o producție suplimen
tară de peste 30 000 tone fontă, oțel 
și laminate, un plus de producție 
la minereu aglomerat de 12 200 
tone, iar la calcar industrial, de 
11 000 tone. Din calculele întocmite

se desprinde că productivitatea 
muncii a crescut, pe ansamblul 
combinatului, cu 3100 lei pe sala
riat, față de sarcina planificată.

cest an cu 18 zile mai devreme, s-a 
constatat că prevederile stabilite 
la productivitatea muncii au fost 
depășite cu 1,7 la sută, ceea ce echi

rul de producție industrială va 
avea la bază creșterea mai ac
centuată a productivității muncii, 

întreprinderea de poduri metalice

Randamente înalte în munca
In anul viitor, prin amplificarea 
forței productive a muncii, se va 
obține un spor de producție în va
loare de circa 70 milioane lei.

în industria județului Neamț, 
o dată cu realizarea planului pe a-

valează cu un volum suplimentar 
de țevi din oțel, fire și fibre chi
mice, ciment, mașini-unelte ș.a. 
în valoare de aproape 360 mi
lioane lei. Pentru anul 1973, 
în județ, 80 la sută din spo

și prefabricate din beton Pitești a 
anunțat, acum cîteva zile, indepli- 
nirea sarcinilor de plan pe anul in 
curs. Sporul de producție/ în va
loare de 10 milioane lei, este reali
zat in proporție de 75 la sută prin

creșterea productivității muncii. 
Printre măsurile care vor contribui 
la sporirea randamentului muncii 
in anul viitor, enumerăm mecaniza
rea operațiilor de prelucrat meta
lul, introducerea de tehnologii noi 
de debitare a construcțiilor metalice 
ș.a. In 1973 productivitatea muncii 
va crește cu 7,5 la sută, față de a- 
cest an, pe ansamblul întreprinderii.

Potrivit succeselor de pină a- 
~um, uzina „Hidromecanica" din 
Brașov realizează în acest an în
tregul spor de producție de 40.6 
milioane lei pe seama creșterii 
productivității muncii. Ritmul 
creșterii productivității muncii se 
va menține ridicat și in anul 1973, 
cind acest spor va fi de 11,5 la 
sută față de anul curent.

--------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- j

Cooperatorii din Valea 
Măcrișului au abumulat o 
experiență îmbogățită con
tinuu. a cărei aplicare le-a 
permis să obțină, anul a- 
cesta, cea mai mare pro
ducție de griu din istoria 
comunei : peste 5 800 kg la 
hectar de pe întreaga su
prafață de 700 ha teren 
rămasă in cultură. Pe bună 
dreptate, oamenii se min- 
dresc cu acest record ne
bănuit în trecut, care le-a 
situat cooperativa agri
colă la loc de cinste, fiind
că rezultatul amintit de
pășește cu mult media În
registrată pe județul Ilfov. 
Desigur, cooperativa agri
colă amintită este situată 
într-o zonă deosebit de 
fertilă, in cimpia Bărăga
nului. Totuși un asemenea 
record nu a fost obținut 
pină acum la cultura griu
lui prin această parte a 
locului.

Despre condițiile princi
pale, metodele și iniția
tivele aplicate pentru a 
obține această producție 
ne-a vorbit pe larg pre
ședintele cooperativei agri
cole. Dumitru Neagil. Este

adevărat — a precizat 
interlocutorul — că avem 
un pămint bun, la care se 
adaugă forța tehnică și 
materială la care am a- 
juns ; mașini. îngrășămin
te, erbicide și insecticide. 
Dar lucrul esențial il con
stituie omul, cooperatorii 
și mecanizatorii, care stă- 
pînesc tehnica modernă. 
Treptat, cooperatorii au în
vățat cu răbdare și pasiu
ne cum să folosească zes
trea tehnică bogată, acu
mulată în decursul anilor; 
și să o folosească in condi
țiile de aici.

Interesante sint preciză
rile asupra unor acțiuni 
concrete, practice. Fiecare 
lucrare și măsură agroteh
nică — continuă președin
tele — fie cit de măruntă, 
la prima vedere, are o im
portanță deosebită cind e 
vorba de plante care nu 
pot să ceară ceea ce au 
nevoie și așteaptă totul de 
la natură și de la „bună
voința" omului. Dacă știi 
să le înțelegi la timp, cind 
ele au nevoie de îngrijire 
sint foarte darnice. In
tr-un cuvint. e un fel de

dăruire reciprocă intre oa
meni și nlante. Mai pre
cis, cooperatorii și specia
liștii cunosc bine puterea 
pămintului din fiecare tar
la, ce substanțe fertilizan- 
te lipsesc din sol și ce tre
buie dat. A intrat in prac
tica cooperatorilor din Va
lea Măcrișului. ca un ele
ment esențial, de a face un 
judicios asolament al cultu
rilor și de a cultiva păioa- 
sele după cele mai bune 
premergătoare. Astfel, griul 
revine pe aceeași tarla nu
mai după 6 ani. In ultimii 
patru ani griul se cultivă 
numai după leguminoase 
care s-au dovedit cele mai 
bune premergătoare. Res
pectarea cu strictețe a a- 
cestei măsuri agrotehnice 
este o cerință esențială, 
dar nu suficientă. Am a- 
mintit că fiecare lucrare și 
măsură agrotehnică are 
importanta ei. dar numai 
înmănuncheate toate la un 
loc și la timp duc la pro
ducții mari.

Nu e lipsit de impor
tanță nici modul de orga
nizare a muncii la semănat

și recoltat, calitatea lucră
rilor fiind pusă pe primul 
plan. înainte de a ; începe 
•semănatul se reglează se- 
mănătorile și se scot in 
cimp, la capătul tarlalei. 
Aci se fac ultimele reglări 
și încercări la mașini și 
tractoare, in așa fel ca a- 
tunci cind timpul este op
tim să se poată lucra fără 
intrerupere. Practic se lu
crează la semănat cu vi
teză mică pentru a se asi
gura densitatea și adinci- 
mea optimă de îngropare a 
semințelor. In tot timpul 
semănatului, specialiștii, șe
fii de fermă se găsesc pe 
tarlale și supraveghează fe
lul cum se execută fiecare 
lucrare. Pentru a se asigura 
o uniformitate a culturii 
șe lucrează concomitent cu 
cele 10 semănători pe o 
tarla de 100 ha, care este 
gata în cel mult două zile. 
Pe mașini și tractoare lu
crează, de mai multi ani, 
aceiași 10 mecanizatori și 
10 cooperatori, atît Iă se
mănat, cit și la recoltat. A- 
ceștia nu sînt înlocuiți de- 
cit în caz de nevoie impe
rioasă. iar cei ce ii înlo

cuiesc sînt bine instruiți 
inainte de a incepe lucra
rea.

în această toamnă, cu 
toate greutățile determina
te de ploile abundente, 
semănatul griului s-a făcut 
în condiții agrotehnice su
perioare. Dar semănatul 
constituie numai primul 
pas spre recoltă. Semănă
turile trebuie îngrijite di
ferențiat, ținindu-se seama 
de modul cum se dezvoltă 
plantele, de, felul cum se 
prezintă terenul. La ince- 

•putul acestei luni, la coo
perativa agricolă Valea 
Măcrișului s-a analizat a- 
mănunțit modul cum se 
prezintă culturile pe fieca
re solă in parte. Specialiș
tii cooperativei au întocmit 
schițe din care rezultă 
unde griul a răsărit și a 
înfrățit, pe ce tarlale exis
tă pericolul băltirii apelor. 
Cunoscindu-se aceste ele
mente. pot fi luate cele mai 
potrivite măsuri pentru 
executarea lucrărilor de 
întreținere și mai ales de 
fertilizare suplimentară a 
culturilor. Bineînțeles că la 
fertilizare se au in vedere

și cantitățile de îngrășă
minte chimice care au- fost
administrate înainte de se
mănat. De exemplu, la 
pregătirea terenului s-au 
îngropat sub brazdă cite 
200 kg superfosfat și o par
te din îngrășămintele cu 
azot. Pe baza cunoașterii 
modului cum se dezvoltă
plantele, in ferestrele iernii 
și în primăvară se va face 
fertilizarea suplimentară cu 
Îngrășăminte cu azot. Ad
ministrarea 'lor, cit și er- 
bicidarea se fac cu avio
nul pentru a se evita ta- 
sarea solului și mai ales 
distrugerea plantelor de 
griu.

Desigur, cele amintite 
sînt metode și inițiati
ve, în general, cunoscu
te și la indemîna tu
turor agricultorilor. Este 
necesar doar ca ele să fie 
aplicate întocmai, cu pri
cepere și dăruire, așa cum 
procedează cooperatorii, 
mecanizatorii și specia
liștii din Valea Măcrișului 
pentru a obține an de an 
producții tot mai mari.

Florea CEAUȘESCU
________ _____ ________J
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Sînt nenumărate semnele de cinstire 
care se aduc, pretutindeni, patriei în 
acest an aniversar. Republica, măreață 
cucerire a poporului condus de partid, 
își aniversează un pătrar de veac. La 
sărbătoarea tării își alătură cuvîntul de 
cinstire, cu pasiune și civică răspun
dere, oameni de artă și cultură, oameni 
de știință. Așa cum am anunțat în pa
ginile ziarului nostru, omagiului națiunii 
la una din zilele sale memorabile i se

va integra iiresc cel cuprins în litera 
cărții tipărite. Toate editurile noastre 
au ținut să celebreze prin cărți de va
loare, de ținută, Ziua republicii. Unele 
au pornit deja din librării în călătoria 
către cititor. Altele se ailă încă sub 
tipar, urmînd ca în curînd să-și dăru
iască izvorul de irumusețe oamenilor 
patriei.

Prezentăm în această pagină cîteva

din aparițiile dedicate aniversării re
publicii, semniiicînd un gest înalt de 
cinstire al omului de știință, al istori
cului, al scriitorului — prozator sau poet 
— adus cu solemnă dăruire patriei, re
publicii.

Firește, asupra multora dintre cărțile 
pe care le prezentăm acum, ca și a al
tora care încă nu se ailă pe masa libra
rului, vom reveni.

POLITICĂ

------------------------ \
„Pentru ISTORICĂ , Gh, GHIMEȘ;

republică în România"
Volumul „Pentru republică în 

România" de Aron Petric (coordo
nator), Traian Caraciuc, Ștefan La- 
ehe și Nicolae Petreanu, care va 
vedea zilele acestea lumina tiparu
lui în Editura politică, reprezintă 
o amplă monografie înfățișind lup
ta purtată de forțele înaintate ale 
societății românești pentru o formă 
de stat democratică, progresistă, 
care să asigure maselor populare 
libertate socială și națională.

O idee majoră ce se desprinde din 
lucrare este aceea că lupta pentru 
republică are vechi și bogate tra
diții în țara noastră. începînd cu 
secolul al XVIII-lea numeroși gîn- 
ditori și cărturari au năzuit spre 
forma republicană de stat, cei mai 
înaintați dintre ei asociind-o 
idealului de independență și uni
tate statală, de dreptate socia
lă. Reliefînd procesul de maturizare 
a ideii republicane spre sfirșitul se
colului al XIX-lea, ailtorii pun în 
evidență suflul nou adus în miș
carea republicană de socialiștii ro
mâni. apoi ridicarea pe o treaptă 
superioară a acestei lupte prin fău
rirea Partidului Comunist Român, 
care a încorporat-o unui proces re
voluționar calitativ superior, vi- 
zind în ultimă instanță înlătu
rarea regimului burghezo-moșieresc, 
transformarea radicală a înseși 
structurilor sociale, economice și 
politice ale societății.

Partea cea mai mare a lucrării 
este consacrată perioadei dintre 23 
August 1944 și 30 Decembrie 1947, 
perioadă în care, o dată cu elibera
rea țării de sub jugul fascist și des
fășurarea revoluției populare, lupta 
antimonarhică a intrat într-o etapa 
nouă. Autorii scot în evidență me
ritul deosebit al P.C.R., care, por

nind de la o analiză lucidă a reali
tăților, a raportului de forțe pe plan 
intern și internațional, imbinind 
înalta principialitate cu suplețea, a 
reușit să conducă această luptă la 
o strălucită victorie. în volum se 
argumentează pe larg ideea că ac
tul de la 30 decembrie 1947 a în
semnat încununarea inevitabilă a 
unui proces istoric, pe care nici re- 
acțiunea internă, nici sprijinitorii 
săi externi nu l-au putut împie
dica.

Un ultim capitol înfățișează ma
rile transformări petrecute în socie
tatea românească în anii republicii. 
Autorii pun în evidență vasta activi
tate desfășurată de partid pentru 
reorganizarea pe baze socialiste a 
întregului mecanism statal. Sint 
trecute, totodată, în revistă marile 
înfăptuiri ale acestui ultim sfert de 
veac în dezvoltarea economiei na
ționale, perfecționarea vieții sociale, 
adîncirea democrației socialiste și 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. în încheiere 
sînt configurate succint perspecti
vele luminoase ale societății româ
nești, pe calea făuririi socialismu
lui multilateral dezvoltat.

Fundamentată pe o întinsă biblio
grafie, pe numeroase materia
le de arhivă și scrieri cu caracter 
memorialistic inedite, beneficiind de 
o analiză nuanțată a fenomenelor 
și datelor istorice, lucrarea „Pentru 
republică în România" prezintă in
teres nu numai pentru istorici, dar 
și pentru, publicul larg, pentru toți 
cei ce doresc să aprofundeze cu
noașterea istoriei patriei, a glorioa
selor ei tradiții revoluționare.

Silviu ACHIM

Ideea de republică 
la români

Un element care 
conturează și mai 
clar semnificația is
torică a proclamării 
republicii în Româ
nia cu 25 de ani în 
urmă îl reprezintă 
legitimitatea istori
că a acestei forme 
de guvernămînt in 
țara noastră. Este 
tocmai ceea ce sub 
titlul „Ideea de re
publică la români" 
(lucrare apărută re
cent în Editura ști
ințifică) iși propune 
corif. dr. Gh. Ghi- 
meș și reușește să 
demonstreze cil aju
torul unui bogat ma
terial documentar. 
Autorul, pornind de 
la constatarea că 
„ideea de republică 
are rădăcini adinei 
în spiritualitatea po
porului nostru", că 
„istoria ideii de re
publică se întregeș
te cu istoria întregii 
gindiri economice, 
sociale și politice 
moderne românești", 
analizează, pe baza 
cercetării istorice a 
documentelor, a ne
numărate fapte, da
te și mărturii, îndeo
sebi din istoria ul
timilor 150 de ani, 
cursul ascendent al 
incorporării și ma
terializării acestei 
idei în lupta maselor 
pentru republică. Se 
arată astfel cum în 
fiecare dintre mari

le momente istorice 
din secolul trecut — 
revoluția lui Tudor 
Vladimirescu. revo
luția de la 1848, U- 
nirea din 1859 — 
gînditorii cei mai 
înaintați, luptătorii 
cei mai înflăcărați 
au cerut *' regim re
publican pentru po
porul român.

Această dorință a 
fost însă nesocotită 
de forțele reacțio
nare interne și de 
unele mari puteri 
europene care au 
impus dihastia de 
Hohenzollern în frun
tea statului modern 
român.

Forța politică și 
socială care a dat 
glas în modul cel 
mai energic idealu
rilor republicane ale 
maselor a fost clasa 
muncitoare și parti
dul ei politic. în 
două ample capitole 
din lucrare se pre
zintă concepția și 
activitatea revoluțio
nară a mișcării mun
citorești și socialiste 
pe linia combaterii 
monarhiei, precum 
și modul în care 
Partidul Comunist 
Român a continuat 
și a ridicat pe o 
treaptă superioară 
tradițiile republica
ne- și ale luptei an
timonarhice. în a- 
ceste capitole citito
rul găsește, totoda

tă, date revelatoare 
privind lăcomia, tur
pitudinea și decăde
rea morală a „mo
narhilor", care în- 
călcau cinic intere
sele fundamentale și 
jigneau sentimentele 
poporului.

După marea coti
tură istorică în des
tinele României, 
realizată in august 
1944, poziția monar
hiei, demascată în 
fața întregului po
por ca centru de ra
liere al forțelor re- 
acțiunii, s-a șubrezit 
tot mai mult, astfel 
incit avîntul forțelor 
patriotice și revolu
ționare, conduse de 
partidul comunist, a 
încununat, la 30 De
cembrie 1947, proce
sul istoric al luptei 
pentru instaurarea 
republicii în Româ
nia printr-o victorie 
strălucită.

Apariția lucrării » 
„Ideea de republică 
la români" este de 
un real ajutor în 
vasta operă de edu
care. în spiritul dra
gostei față de pa
trie și față de parti
dul clasei muncitoa
re, care de-a lun
gul întregii sale e- 
xistențe s-a situat
în frunte-i luptei 
pentru realizarea ce
lor mai înalte idea
luri ale poporului. 
Nicolae COPOIU

Editura „Cartea Românească" Editura „Dacia"

Radu fooureanu : „FUNIA DE NISIP"

Editura „Minerva"

«= # * „AURI SACRA FAMES" (antologie de litera
tură antimonarhică)

# # # „REVISTE PROGRESISTE ROMÂNEȘTI IN
TERBELICE"

Editura „Eminescu"

* * * „AZI, ÎN ROMÂNIA" 
Ion Pas : „ADUCERI AMINTE"

Editura „Albatros"

*= * * „DE 9 ORI DESPRE TINEREȚE"
Virgil Teodorescu : „UCENICUL NICĂIERI ZĂRIT" 
Traian Cosovei : „FATA CU PĂRUL LUNG"
Miko Erwin : „ÎN TIMP Șl SPAȚIU" (Ib. maghiară)

# # «= „ANTOLOGIE DE LITERATURĂ ROMÂNĂ
CLASICĂ SI CONTEMPORANĂ PENTRU 
COPII SI TINERET" (în Ib. maghiară).

* * # „ANTOLOGIA POEZIEI ROMÂNEȘTI DE AZI"
(în Ib. maghiară).

Trofin Hăgan : „PROCLAMAREA REPUBLICII"
Sever Trifu și Dumitru Ciocoi-Pop : „LIRICĂ ROMÂ

NEASCĂ" — antologie bilingvă în engleză și 
română

Ion Brad : „EMIL ISAC — UN TRIBUN AL IDEILOR 
NOI"

Editura militară

Demostene Botez : „PATRIEI"
Ștefan Popescu : „POEME CU SOLDAȚI"

Editura „Ion Creangă"

Maria Bonus : „PRIN ORAȘUL CU MINUNI"
Viniciu Gafita : „PATRIA"
G. D. Vasile: „RAPSODIE PENTRU REPUBLICĂ"
__________________ __________ J

PUBLICISTICĂ Eugen BARBU:

„Cu o torță alergînd în fața nopții"
Eugen Barbu și-a purtat 

pașii înfometați de spațiu 
pe meridiane și paralele 
antinomioe. Ceea ce vede 
îl incită întotdeauna la 
meditație, la decantarea 
impresiilor prin consem
nare. Și totuși, peregri
nul își dă adevărata măsură 
in paginile de memorial 
subsumat orizonturilor ro
mânești, unde conștiința a- 
partenenței la civilizația u- 
nei etnii ce închide in ea o 
milenară durată spirituală 
colorează afectiv descripția, 
o dezbară de acea distan
țare interioară ce-1 împie
dica în străinătate să vi
breze simpatetic. Mircea 
Zaciu are dreptate cînd a- 
firmâ : „In fond, marile 
pagini de călătorie rămin. 
Ia noi, cele smulse pei
sajului românesc și e 
aici o problemă de struc
tură a scriitorului român"... 
Firește, în ultimă instanță 
e vorba de participare, de 
senzația consubstanțialității 
cu peisajul invocat, iar Eu
gen Barbu are. ca și prede
cesorii lui, sentimentul par
ticipării. Insă îl traduce alt
fel. O probă concludentă 
este și recentul volum Cu 
o torță alergind în fața 
nopții (editura ..EMINES
CU"). Aici, scriitorul-pere- 
grin pe tărîmuri de geo
grafie românească contem
porană gîndește in struc
turi, are vocația totalului.

V ____

A unui total pe care-1 vede 
întruchipat intr-un sacru 
triptic : spațiul, omul ca
re-1 adaptează sau se a- 
daptează la el și timpul, nu 
un timp oarecare, ci acest 
„timp al velelor". Chip de 
a spune că Eugen Barbu 
propune o nouă „Românie 
pitorească", dar una in ver
siune socialistă, contem
plată dintr-o perspectivă 
solară. Scriitorul este unul 
din închinătorii lui Helios, 
are cultul luminii, iar a- 
ceasta nu se reduce la el 
doar la accepția fizică sau 
biologică, cit la aceea spi
rituală, semnificind victoria 
minții asupra tenebrelor, a 
inteligenței asupra materiei 
inerte, revanșa unui popor, 
odinioară oprimat, asupra 
Istoriei : „Am fost martorul 
acestor ani de putere re
publicană, de domnie a o- 
ropsiților de ieri, asistind la 
renașterea Patriei, Ia dez- 
morțirea ei“ — observă 
undeva memorialistul.

Scriitorul e dublat de un 
sociolog, nu vede lucrurile 
din Sirius, ci din imediata 
lor apropiere, și însemnele 
demnității, ale ascensiunii 
oamenilor de aici sint prin
se lapidar ; un țăran care 
citește într-o dimineață, 
lingă Gara de Nord, pro
gramul de radio, un altul 
obișnuit acum cu spațiile

mari și stînd, deci, drept ca 
să vadă mai departe, mă
reția simplă și tăcută a ța
pinarilor care închi'nind, în 
picioare, pocale au maiesta
tea ținutei imperiale, o să- 
teancă ce naște in glaciali- 
tatea pereților de marmură 
de la maternitatea Polizu 
asistată de doi medici, un 
ziarist și două surori sint 
simboluri elocvente. Există 
apoi magia acaparatoare a 
verbului : „Pentru mine 
cuvîntul este totul. Nu pot 
să scriu tern niciodată. Un 
articol cît de neînsemnat 
trebuie să aibă in el ca pe 
un simburc de aur un cu- 
vint rar sau particular" — 
mărturisea de curînd Eu
gen Barbu. Fraza scriito
rului, felul în care este 
articulată fraza în viziuni 
contează. Iar acestea sint 
tulburătoare. Ca în ta
blourile impresioniștilor, 
obiectele contemplate se 
nasc din lumină cu o co- 
virșitoare putere de su
gestie plastică. Iată o 
secvență din jocul călușa
rilor : „Priviți acest cerc 
uluitor, în care fiecare trup 
este un crin alb, ritmul a- 
mețește. Deodată, cînd te 
aștepți mai puțin, se sfă- 
rîmă ca o explozie, bătăile 
cintecului readună mîinile 
arămii, cum sint flăcările. 
Un salt și, dacă ai privi de 
jos, ai zice că acești tineri 
huțuli, ce se ridică pe cio

mege, sînt un colan tărcat, 
suspendat o clipă in aer, un 
candelabru omenesc, agățat 
de cer". Percepția lui Eu
gen Barbu însuflețește ina
nimatul sau, dimpotrivă, 
împrumută ființelor sclipiri 
minerale : „Stîncile [...] mi 
se părură imense doamne 
de grafit, îmbrăcate in ma- 
lacoave cenușii de fum, 
plutind cu grație deasupra 
planetei" sau „Inchipuiți-vă 
un circ montan, alb cu to
tul, o clădire imensă a na
turii, un tabernacol al cărui 
acoperiș este o placă nesfîr- 
șită de aluminiu, în care 
un burghiu de oțel a găurit 
osiile Constelațiilor". Vi
ziunile sînt grandioase !

Ca și Hogaș, despre 
care cineva afirma că ar fi 
un Robinson cu termen re
dus, Eugen Barbu revine 
grăbit lingă oameni, in 
Bucureștiul toamnelor tivite 
cu aur vegetal, îi exami
nează cu infinită curiozita
te, cercetează spațiul lăun
tric al multitudinii de ho
mines fabri datorită cărora 
miraculosul de orice fel, 
cel industrial îndeosebi, a 
devenit o dimensiune a co
tidianului. Și, mulțumit, 
parafrazează polemic un 
vers sceptic al lui Alexan- 
drescu : „Eu cred în ziua 
noastră, minuni a se mai 
face..."

Ioan ADAM

Alexandru f^ncovici:
SCRISOARE 
CĂTRE UN FOST 
PROCUROR...

Editura „EMINESCU"

Tulburătoare confesiune a 
unui militant, alcătuită din 
emoționante incursiuni în 
trecut, apelînd la amintiri 
din anii de luptă, la evo
carea unor personalități ale 
activității revoluționare, prin 
mijlocirea cărora se defi
nesc crezurile unui comu
nist, țelurile luptei revolu
ționare, justețea lor ; un e- 
logiu adus clasei muncitoa
re, partidului comunist, care 
au conferit un nou și lu
minos destin României.

Eugen Jebeleanu : 
HANIBAL

Editura
„CARTEA ROMANEASCA"

Cartea de poeme publi
cată de autorul „Su- 
rîsului Hiroșimei" propune 
cititorilor o efigie lirică 
marcată de consecvența a- 
titudinii civice, aureolată de 
resursele poetului, care re
flectează asupra condiției 
umane.

Dumitru Popescu : 
UN OM IN AGORA

Editura „EMINESCU"

După volumul de ver
suri „Pentru cel ales", prin 
recenta carte de poezii 
— mărturisind o certă 
vocație a confesiunii civice, 
a reflexiei active — auto
rul îndeamnă la o privire 
lucidă, adîncă, asupra exis
tenței, invită prin imagini 
de impunătoare expresivita
te la o meditație fertilă a- 
supra omului și a menirii 
sale.

Mihnea Gheorghiu : 
SCENE DIN VIAȚA 
PUBLICĂ

O cuprinzătoare selecție 
din laborioasa activitate pu
blicistică, eseistică, rod al 
preocupării de a intui sen
surile actuale ale realității, 
liniile de forță ale devenirii 
spirituale, morale, cetățe
nești specifice evului socia
list al României.

Ion Gheorghe : 
MEGALITICE

Editura
„CARTEA ROMANEASCA"

Ca și anterioarele volu
me : „Cariatida", „Cavalerul 
trac", „Avatara", cartea 
lui Ion Gheorghe dezvăluie 
capacitatea de a intui și 
dezvolta elemente ale unei 
mitologii autohtone, de a 
converti viziunile și riturile 
folclorice într-o sinteză sin
gulară, cu inflexiuni polemi
ce la adresa convenționalis
mului poetic.

„Turn
Mihai BENIUC;

de veghe"
Pare foarte dificil, de la o carte 

la alta, să se mai spună ceva nou 
despre lirica lui Mihai Beniuc. Me
reu vulcanic și temperamental, 
poetul pare totdeauna a se ocupa 
mai mult de transcrierea fidelă a 
propriilor trăiri și tensiuni lăun
trice. Trăiri și tensiuni legate in
destructibil de meditații în jurul 
unor motive predilecte poeziei 
sale : patria privită ca matrice a 
existenței insului, derularea nostal
gică a vîrstei, regretul tonic după 
un anotimp al iubirii. Vitalist fre
netic, Mihai Beniuc nu se lasă însă 
niciodată, și volumul de față (apă
rut la editura CARTEA ROMA
NEASCA), este elocvent, prada vre
unei tristeți măcinătoare, anihilante. 
Sentimentul curgerii timpului, al 
evoluției sau al involuției biolo
gice este, în viziunea lui, genera
tor de energii. Timpul, care nu 
domină pe individ, este privit ca 
un fenomen obiectiv, independent, 
și care îmbracă spațiul ambiant al 
existenței. Individul care evoluea
ză în acest spațiu este o patrie mai 
mică, un fragment din mulțime, 
însuși poetul ca entitate socială : 
„Eu in corul simfoniei mari / Mul
țumit voi fi să fiu o notă...". In o 
asemenea atitudine civică, expri
mată fățiș, în versuri fruste, tre
buie căutată trăsătura definitorie a

liricii lui Mihai Beniuc. Asistăm la 
o continuare a liniei constant ur
mate de autor pină acum. Este de 
remarcat faptul că subsumind nu
meroasele poezii ale volumului 
titlului tutelar „Turn de veghe", 
poetul însuși atrage atenția asupra 
subtextului majorității poeziilor. 
Ideea că poetul este martorul și 
păstrătorul tradițiilor și năzuințe
lor poporului său, nu numai prin 
versurile sale, ci prin toate fibrele 
ființei, circulă ca o sevă continuă 
prin poemele lui Mihai Beniuc : 
„Cîntecul ce ție se cuvine / Oare 
să-l rostească poate cine ? / M-am 
gindit și nu știu nici eu bine : / 
Vintul cînd cu frunza stă la sfat, / 
Steaua ce răsare pe-nserat / Ori un 
glas de clopot peste sat...".

Interesantă este, în acest volum, 
insistența cu care, apelînd la sim
bolurile mitice, poetul încearcă să 
întruchipeze lumea omului modern, 
universul său, într-o imagine sim
bolică, aceea a unei vîrste de aur 
ce trăiește deja în eternitate prin 
frumusețea ei. într-o astfel de 
lume a purității însăși, viața devine 
eternă, ca și poezia.

în „Turn de veghe" poezia lui 
Mihai Beniuc se regăsește cu unele 
dintre ipostazele ei cele mai defi
nitorii.

Grigore ARBORE

„Cartea țării"

GLASURILE PATRIEI (Ediiuro „minerva"! o cuprinză
toare antologie de poezie patriotică românească, înfățișind, 
printr-o atentă selecție (datorată lui H. Grămescu), perma
nența unui sentiment fundamental al poporului — dragostea 
de patrie — de-a lungul veacurilor, așa cum este relevat de 
opera oamenilor de seamă ai culturii noastre. Ideea este am
plu examinată în studiul introductiv semnat de I. D. Bălan.

CÎNTARE PATRIEI (Editura „KRITERION") : o bogată, 
reprezentativă culegere de poezii dedicate patriei și parti
dului.

IMAGINEA SATULUI CONTEMPORAN (Editura „KRI
TERION"). Cunoscuți reporteri maghiari din România propun 
o investigație edificatoare în universul dinamic, spectaculos al 
satului de azi.

STEAGURI ÎN VÎNT (Editura „KRITERION"): elocvent I 
i florilegiu de poezie patriotică, datorată scriitorilor germani din 

România.

EU PORT ACEASTĂ FIINȚĂ (Editura „DACIA"): o 
antologie de lirică patriotică, civică, a poeților tineri, needitați 
încă într-un volum, mărturisind adeziunea cu care cea mai tî- 
nără generație de creatori se alătură slujirii devotate — prin 
cuvînt — a patriei socialiste, a idealurilor ei.

LEAGĂNUL VIEȚII (Editura „DACIA : antologie de 
proză românească contemporană care — prin selecția propusă 
— intenționează să înfățișeze principalele direcții în care s-a 
afirmat nuvela în anii următori eliberării.

DIN CRONICA SATIRICĂ ANTIMONARHICĂ (Edi
tura „MERIDIANE") : cîteva zeci de reproduceri după desene 
satirice și caricaturi de epocă, purtînd semnătura unor artiști 
prestigioși ca Iser, Tonitza, Șirato, Jiquidi, Ressu ș.a., însoțite 
de un text introductiv, fac cunoștință cititorului cu consec
venta atitudine antidinastică ce a caracterizat pe mulți din
tre marii noștri oameni de artă și cultură.

CINSTIRE PATRIEI (Editura „EMINESCU") : antologie de 
reportaje semnate de autori din cea mai tînără generație, im
presionând prin prospețimea observației și intensitatea senti
mentului de aderență la imaginea socialistă a patriei.

v_____________ -_______________ /

Așa cum a stat în intenția au
torului selecției, Emil Mânu, sem
natar și al unui amplu studiu in
troductiv, volumul antologic su
gestiv intitulat Cartea țării (apă
rut la editura ALBATROS)» vine 
să ateste nu atît vitalitatea unei 
specii lirice, de altfel prodigios 
ilustrată în literatura noastră, cît 
mai ales ecoul profund pe care îl 
află în conștiința poetică de azi 
sentimentul de autentică noblețe 
al dragostei de țară. Reunind ver
suri ale unor poeți contemporani 
din diferite generații, de la Tudor 
Arghezi, Ion Barbu, Lucian Blaga, 
Victor Eftimiu, Al. Philippide, De
mostene Botez pină la cei mai ti
neri reprezentanți ai genului, car
tea aceasta se înfățișează ca o ex
presie artistică plenară a uneia 
din trăsăturile fundamentale ale 
fizionomiei morale și spirituale a 
poporului nostru — trăsătură care, 
în condițiile de viață actuale, ca
pătă un conținut nou, adincindu-și 
semnificațiile.

în raport cu multitudinea indi
vidualităților lirice care îl exprimă, 
sentimentul patriotic apare intr-o 
gamă extrem de diversă de re
prezentări poetice. întilnim astfel 
o poezie străbătută de un înflăcă
rat elogiu adus pămintului natal 
ale cărui frumuseți creatorul le 
contemplă cu un simț al vastității 
și cu un sentiment de beatitudine 
interioară („întîlnire în azur" de 
Al. Philippide) sau jubilare 
(„Bună dimineața, primăvară !“ de 
Tudor Arghezi), de mindrie și ad
mirație („Romania mea" de George 
Lesnea, „Ithaca mea" de Mihai 
Beniuc, „Cea mai frumoasă" de 
Szekely Jânos, „Dragoste de țară" 
de Alfred Margul Sperber, „Știam 
pămintul" de Dan Deșliu, „Imn lu
minos" de George Alboiu, „Țară 
de mit“ de Mihai Negulescu, 
„Țara" de Petre Ghelmez etc.). 
Alteori imaginația poeților abando
nează monumentalul pentru a a- 
dăsta la șipotul izvoarelor, la un 
subțire fir de apă „pe care Par
cele îl torc" sau la fintîni, deslu
șind în ele inalterabile mărturii ale 
vechii Și zbuciumatei istorii a a- 
cestui pămint („Izvorul" de Lucian 
Blaga, „Fîntina" de Doina Sălăjan). 
Poetul român caută astfel temeiu
rile profunde care pecetluiesc le
gătura sa indestructibilă cu pămin
tul patriei, tărîm al unor învolbu
rate visări sau al propriei obîrșii, 
dar și depozitar al osemintelor 
străbune. Scrutind cu forță vizio
nară acel timp al originilor cînd s-a 
format legămintul sacru dintre om 
și glie („Origini" de loan Alexan
dru), poeții glorifică pe acei meș
teri și ctitori, mulți dintre ei ano
nimi, care au contribuit la propă

șirea noastră spirituală („Senti
mentul țării" de Nichita Stănescu, 
„Oda poeților daci", de Corneliu 
Sturzu etc.). Atît de puternică și 
impresionantă este ideea acestui 
anonimat al creației pe care, prin 
valoarea sa certă, geniul poporului 
pare a o îndreptăți incit acestei u- 
riașe opere colective conștiința poe
tului înclină a-i integra chiar ma
rile figuri și spirite ale istoriei 
noastre („Trebuiau să poarte un 
nume" de Marin Sorescu). Cultul 
celor care s-au jertfit pentru pro
gresul patriei, al acelor eroi care 
au intrat in pantheonul istoriei 
noastre naționale — asemuiți atit 
de sugestiv de poet cu „stele de 
deasupra noastră care ard în Uni
vers" — capătă remarcabile echi
valențe lirice în poezii ca „Băl- 
ceșcu trăind" w de Ion Barbu și 
„Domnul Tudor" de Adrian Pău- 
nescu. Sensul sacrificiului acestor 
eroi este inseparabil legat de no
blețea cauzei pentru care au lup
tat, pregătind germenii unui viitor 
luminos : „Ei au căzut cu fața la 
dușman, / Dar nu sint morți, căci 
inima lor bate / De dincolo de 
moarte și de ani, / De-a pururi 
pentru libertate" („PE LESPEDEA 
EROILOR" de Eugen Jebeleanu).

Față de acest viitor, devenit as
tăzi prezent. într-o„țară însuflețită 
de idealuri constructive, poetul se 
simte angajat cu toată ființa : 
„Sîntem in miezul unui ev aprins, 
/ Să-i dăm a-nsuflețirii noastre 
vamă. / Cei ce nu ard deslănțuiți 
ca noi / în flăcările noastre se 
destramă". („ERA ENTUZIASMU
LUI" de Nicolae Labiș).

Pămintul patriei oferă astăzi 
poeților spectacolul unor grandi
oase metamorfoze prin care se a- 
firmă impetuos „eroica dimensiune 
a socialismului", un timp ce „se 
contractă", al marilor prefaceri so
ciale și umane („Rinduiala nouă" 
de G. Călinescu, „Țara de mîine" 
de Victor Eftimiu, „Cîmpii" 
de Mihu Dragomir, „Fragmente" de 
Ioanichie Olteanu, „Trei interludii 
de pace" de Vasile Nicolescu' 
„Țară dinamică" de Gabriela Me- 
linescu).

La răspîntie de ani, fața reînti- 
nerită a patriei îi apare poetului 
ca o efigie luminoasă, proiectată 
ferm spre viitor. Patetice, grave, 
unduitor reflexive sau vibrant ca
dențate, versurile cuprinse in pa
ginile antologiei proiectează în ade- 
văratele-i dimensiuni această ira
diantă efigie ce reprezintă, filtrat 
prin sensibilitatea poetică, chipul 
de azi al României cu al cărui des
tin conștiința artistică a creatori
lor vibrează solidară.

Adrian ANGHELESCU

Emil GIURGIUCA:

„Semne pe scut"
Un vitalist, în spiritul cel mai bun 

al poeziei ardelenești, panice, pline 
de forță și claritate, cu un sigur și 
exersat discurs liric, cu o bine su
pravegheată „tensiune lirică" difu
zată în metafore este Emil Giur- 
giuca.

Versul lui are substanță și sono
ritate. Fiorul moral nu lipsește nici 
unei poezii din acest volum. 
Senine pe scut (editura EMINES
CU) Închegat, foarte plăcut la 
lectură. Autorul înțelege suvera
nitatea poeziei ca pe una a stărilor 
de conștiință pure, așa cum, cu 
pietate, proclamă în ciclul Steme și 
nimburi, poate cel mai reușit al vo
lumului. E un ciclu unitar și repre
zentativ pentru ce înseamnă lirica 
lui Emil Giurgiuca în momentul ac
tual al creației sale, care ne convin
ge și ca trăire și ca expresie poe
tică. Emil Giurgiuca scrie cu o nană 
înmuiată în culorile stufoase ale co- 
voarelor și țesăturilor tradiționale, 
impresionind: îți port primiți in 
mtini de la părinți / Cu mine anii, 
griul ccl curat / Și sunt de cimpuri 
respirat, fierbinți, / Ce în lumina ta 
s-au ridicat..." (INVOCAȚIE).

Versul acestui poet autentic se 
adresează cu sfială și măsură, cu 
eleganță ciclurilor cosmice în care 
crește și se rotunjește patria. La ele 
raportează treptele existenței, vir- 
stele, momentele ei esențiale ; o ase
menea concepție asupra omului și 
destinului său, legată strins, prin 
infinite și discrete, prin foarte pu
ternice fire sentimentale și de. spi
rit, de țară produce piese lirice de o 
rară frumusețe, cum ar fi de pildă

aceea intitulată Mumele, tăiată In 
versuri scurte, asemeni unor sentin
țe poetice.

îndrăgostit veșnic de țară ca și de 
proiecția ei solară în imaginație și 
ritm poetic, declarîndu-și cu un pa
tetism reținut această dragoste, 
Emil Giurgiuca nu fantazează, ci 
recompune vers cu vers, silabă cu 
silabă lungul drum către poezie al 
acelora care cred cu tărie, o viață, 
în funcția majoră a poeziei prin și 
pentru oameni. Poetul se dăruie 
și se simte chemat, angajat la un 
mod superior artistic, el știe că 
raza de soare a unora dintre poe
mele lui calde și sincere, care in
clud nu reprezentări fotografice ale 
realității, ci transfigurări ale ei, pot 
să. înfioare marmura cetăților, căci, 
așa cum ne mărturisește el in fru
moasa poezie-manifest — Identita
te — participă la tot ceea ce îl în
conjoară ; pentru asta versul lui 
stă mărturie și îl definește ca ar
tist Și cetățean : „Ard ca o torță 
de brad, ard ca vara / în ceară 
neagră strînsă de albine / Și-mi 
duc înaltă pretutindeni țara / O- 
rașe, rîuri luminind în mine. 
II Se-aprinde marmora infioraiă / 
Cind o atinge raza mea de soare / 
Cetățile iși umplu-nmiresmată 
Noaptea cu piscuri și cu aer tare..."

Alegind modalitatea etică și este
tică a versului cu adresă și finalita
te patriotică; Emil Giurgiuca se dez
văluie in cartea comentată ca un 
poet ajuns la maturitatea ideației li
rice și a mijloacelor sale de expre
sie.

Dan MUTAȘCU
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OAMENI DE SEAMĂ Al SOCIETĂȚII NOASTRE 

văzuți de ei înșiși și de tovarășii lor de muncă...
(-----------------------------------

...in afirmarea 
lor cotidiană

înainte îi cunoșteam din istorie : voievozi, cărtu- 
_ rari, savanți, precum și clarvăzători pasionați care 

meritau cu prisosință titlul de oameni politici, de 
conștiințe civice. Intr-adevăr, oameni de seamă, 
ne gindeam la ei cu emoție și respect și-i identifi
cam cu spiritul, cu istoria și cu ideea de progres 
a acestei țări. OAMENI DE SEAMA — noțiunea ni 
se părea potrivită și adevărată mai ales in trecut.

Și iată că epoca noastră socialistă, a celei mai 
largi și mai active democrații, a impus un alt ade
văr, sau, mai bine zis, a întregit esențial adevărul, 
democratizindu-l, aducîndu-l la scara necesară a de
mocrației : orice om al prezentului poate deveni un 
om de seamă al societății. Și acest adevăr n-a ră
mas, pentru că nu putea rămâne, numai în stadiul 
de principiu și de proclamație. El a devenit una din 
realitățile cele mai evidente, cele mai solide, cele 
mai încărcate de putere ale vieții și societății noas
tre. Creșterea impetuoasă, uluitoare a României mo
derne, noua și viguroasa geografie industrială nici 
nu se puteau face fără conștiința, autentificată 
mereu, a rolului fiecăruia in făurirea destinelor 
patriei, a rolului de seamă pe care fiecare este 
chemat să-l aibă in marea operă de edificare a 
orinduirii socialiste.

Acest adevăr necesar al democrației socialiste, 
izv -it din ideologia clasei muncitoare, a fost, de la 
început și mereu, întruchipat exemplar și activ de 
către însăși clasa care l-a descoperit și care și-a 
încununat cu el teoria revoluționară : clasa mun
citoare. Ea a fost prima care, imediat după 23 Au
gust, la chemarea partidului comunist, a transformat 
acest capitol fundamental al teoriei intr-o lege vie, 
de existență a întregii clase, intr-o activitate prac
tică și cotidiană. Astfel și-a ciștigat. astfel și-a con
firmat clasa muncitoare titlul și rolul ei de forță 

-socială conducătoare a societății noastre. Nu numai 
prin proclamarea adevărului, ci mai ales prin îm
plinirea lui. Niciodată țara noastră nu a întilnit in 
istoria ei o conștiință mai lucidă, mai organizată, 
mai hotărită, mai însetată de creație ca aceea a cla
sei muncitoare. Din primele zile ale eliberării, mun
citorii s-au simțit ai clasei, ai unei clase care va 
construi și va conduce o nouă societate, care va de
termina progresul socialist al patriei, al unei clase 
care face istoria.

Acei ani de eroism, acei ani de rezistență nevero
similă, anii de refacere, cind sute de mii de mun
citori lucrau cite două schimburi : unul afară, ca 
zidari și cărăuși, altul înăuntru, la mașini, cind odih
na de duminică se petrecea prin cine știe ce sate 
pentru a-i aduce pe țărani pe drumul socialismu
lui, cind aproape fiecare era, in același timp, și 
muncitor, și învățător intr-o lume plină de confuzii 
burgheze, acei ani atit de mari și de grei pentru 
viitorul României nu ar fi fost anii hotărîtori fără 
această extraordinară conștiință de clasă, fără con
știința individuală și de masă a răspunderii față de 
patrie, față de istorie.

Și apoi, anii ceilalți și anii din urmă, adică anii 
aceștia luminați de cutezătorul program al Congre
sului al X-lea al P.C.R., anii modernizării, anii spe
cializării și ai cutezanțelor, anii făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, nu s-au petrecut, 
unul după altul, tot sub semnul puternicei conștiin
țe revoluționare afirmate practic, zi de zi, de fie
care muncitor și de întreaga clasă ?

Așa a devenit clasa muncitoare CONȘTIINȚA DE 
SINE a acestei țări, sursa nenumăraților oameni de 
seamă ai acestei țări, a celor mai mulți și mai im
portanți, adică a celor mai buni dintre noi. Istoria 
va cuprinde întreaga clasă, dar prezentul ni-l des
coperă pe fiecare om de seamă din rindurile ei in 
identitatea faptelor de toate zilele.

Constantin CHIRIȚA 

k____________________________________________J

r
într-o după-amiază, la marginea Capitalei, pe 

șoseaua Berceni, într-unul din puternicele basti
oane ale industriei noastre socialiste — la Uzina 
de mașini grele București — am stat de vor
bă cu trei oameni : Anghel Muțiu, maistru princi
pal la secția oțelărie electrică, Ion Mărgineanu, 
strungar la secția turboagregate, atelierul de me
canică grea, și Petre Oprea, inginer, adjunctul șe
fului secției turnătorie oțel. Trei comuniști, oa
meni pentru care spiritul revoluționar e echiva
lent cu căutarea creatoare, cu lupta pentru nou, 
Să-j cunoaștem...

Biografia profesională a 
lui AngheJ Muțiu ar putea 
apărea ca fiind „liniară", 
dacă un „ce" anume nu 
i-ar fi marcat, definitiv, 
existența : nemulțumirea 
față de ceea oe-i bine știut, 
așa-zis definitiv, în mese
ria sa de oțelar.

— Cine își pune degetul 
la timplă și așteaptă să-i 
pice numai ideea aia mare, 
nemaivăzută — afirmă 
Anghel Muțiu — rareori 
reușește să nu cadă în a- 
morțeală spirituală. încă 
din anii uceniciei știam, 
asta o știe orice ucenic 
conștiincios, ce înseamnă 
ștamparea (baterea) vetre- 
lor, cit de dificilă este, cît 
de mult durează, și ți se 
pare că durează, fiindcă-ți 
fură din timpul de produc
ție propriu-zis.

Și Anghel Muțiu poves
tește cum a început să is
codească, încercînd să 
schimbe în așa fel tehno
logia ștampării vetrelor in
cit să reducă cu 50 la sută 
timpul destinat, de regulă, 
acestei intervenții inevita
bile.

— Aici, la U.M.G.B., nici 
nu luoram la cuptoarele 
despre care-i vorba, lucram 
într-altă secție ; o dată 
însă, cînd a fost nevoie ur
gentă de o ștampare, am 
folosit inovația mea de la 
„23 August" și, în loc de a- 
proximativ 24 de ore cît 
dura înainte intervenția.

a.m consumat doar 8—10 
ore.

— Și v-ați oprit aici ?
— Vedeți, căutările mele 

sînt legate de viața cuptoa
relor. Exista un material 
anume pentru torcretarea

limpede TI Nu-4 numai 
bucuria de a te număra 
printre inovatori, e ceva 
superior, care-ți dă sigu
ranță și mulțumire. Deșii 
gur, cît stă ouptorul pentru 
reparații poți să și încruci
șezi brațele la piept, să aș
tepți, poți să fumezi și 
cîteva țigări, poți să 
schimbi și impresii — timp 
berechet — despre ultimul 
meci văzut ; dar așa, desi
gur, am bate pasul pe loc. 
ne-am declara mulțumiți 
cu ce-am realizat și timpul, 
timpul ăsta care se strădu
iește să treacă peste noi, 
ne-ar lăsa în urmă.

★
Strungarul Ion Mărgi

80 de tone !) va fi folosi
tă la turboagregatul de 
330 MW. Ciclul tehnologic 
al piesei respective durea
ză, în medie, 18 luni de la 
turnare pină la funcțio
nare. Evident, strunjirea 
milimetrică a unui astfel de 
colos cere calificare maxi
mă, perseverență, partici
pare afectivă, îndîrjire, căci 
pe parcursul realizării ei 
se ivesc nu o dată greutăți. 
De pildă, observind că — 
prin procedeele clasice de 
așchiere — parametrii teh
nici obligatorii nu sînt ab
solut întotdeauna respec
tați, după zffle și nopți pe
trecute împreună cu teh
nologul Gheorghe Bugariu,

în locuri deosebit de im
portante pentru economia 
națională, să născocești nu 
știu ce în plus, îmbunătă
țind ceea ce te-au învățat 
alții pină la ora aceea, să 
nu lași să treacă nimic pe 
lingă tine fără să-ți pui la 
contribuție mintea, să lași 
să picure, pe oțelul acela 
rece, și-un dram din suflet 
— iată, ăsta-i idealul meu 
de viață.

★
Pentru Inginerul Petre 

Oprea prezența elementului 
de noutate reprezintă com
bustibilul obligatoriu, ne
cesar oricărei activități.

— De aceea am și fost a-

...in zona „fierbinte" a creației tehnice

cuptoarelor, adică pentru 
căptușire. Un material din 
import care, doar pulveri
zat, făcea masă cu totul. 
Și, pe urmă, costa valută 
nu glumă. împreună cu in
ginerul Vasile Moldovan 
țineam morțiș să obținem 
o formulă proprie ; am și 
găsit-o după multe încer
cări, rezultatele sînt bune. 
O intervenție poate dura 
acum o jumătate de oră, o 
oră, în loc de 10—15 ore, 
cit eram obligați înainte să 
cheltuim cu o reparație la 
cald. Am subliniat cuvîntul 
cheltuim fiindcă, în mintea 
noastră, și timpul care ne 
ține în loc e o „materie 
primă", nu-1 putem lăsa să 
ni se scurgă așa, printre 
degete. Cum să tiu mai

neanu începe prin a-1 cita 
pe H. Coandă : „Realitățile 
fizice sînt forme de inteli
gentă". De ce ? Numai 
fiindcă marele savant a 
sculptat cîndva în atelierul 
lui Rodin, iar interlocuto
rul meu „sculptează", fără 
a părăsi o singură se
cundă șublerul, în atelierul 
U.M.G.B.-ului ?

Ion Mărgineanu se mîn- 
drește cu faptul că e pri
mul strungar angajat, în 
1968, de uzină. încă 
de-atunci îl preocupă îm
bunătățirea tehnologiei ro
torului de alternator, o pie
să uzinată de el de la A 
la Z. Cea dinții de aseme
nea dimensiuni lucrată în 
tară (cîntărește în jur de

în atelier, a izbuitlt. să gă
sească soluția ideală, pe cît 
de simplă în aparență, pe 
atît de prețioasă : schimba
rea poziției sculei de aș
chiere...

— Eu m-am născut să 
fiu strungar — explică Ion 
Mărgineanu. Puteam merge 
să stau într-un birou, 
dar, cinstit să fiu, n-aș fi 
fost așa fericit oum sînt 
cind termin ceva la ma
șina ast^, uriașă. Iml 
place să știu că ceea ce fac 
eu se află pe locul nr. 1 în 
clasament, mă înțelegeți, 
noi fabricăm produse de 
performanță, piese mari în 
general, unicate. Să lucrezi 
piese atît de mari, giganti
ce, care apoi funcționează

traa de munca de-aici, 
unde mă aflu, la turnătoria 
oțel, din prima zi a in
trării în funcțiune... De 
obicei ești înclinat să fugi 
de greutăți, în sensul 
că are grijă viața 
să ți le scoată in 
cale, însă, după mine, 
evitarea greutăților con
duce la rutină. Nu spun că 
omul e dator să-și creeze 
greutăți, ca să aibă apoi ce 
să învingă, fictiv... E vor
ba să nu te împaci cu cît 
știi, cu ceea cș poți face 
„la sigur". Viitorul socia
list pe care ni-l construim 
este sinonim cu dinamis
mul, cu spiritul întreprin
zător, cu lupta împotriva 
vechiului, a blazării, a ru-

Unei de orioe fel. Și-a- 
tunci ? Poți tu, individ, 
trăind deplin într-o colec
tivitate socialistă, să fii alt
fel decît propriu-ți mediu 2 
Cind spunem că un co
munist, indiferent de lo
cul in care muncește, este 
dator să lupte pentru idei 
noi nu-i vorba de nici o li
mitare, adică nu ne refe
rim exclusiv la ideile noi 
din domeniul politic, ideo
logic, ci la ansamblul exis
tenței noastre, incluzînd 
domeniul activității fiecă
ruia. Omul nu-i făbut din 
felii ! Cînd cineva se stră
duiește să fie realmente 
„un om nou", el nu poate, 
n-are cum să rămînă mai 
înapoi pe un plan sau altul.

Inginerul Petre Oprea 
are și el la activ o serie 
întreagă de inovații : plăci 
termoizolante pentru lin- 
gotierele de tablă' (foarte 
scumpe, fabricate înainte 
cu material din import), ob
ținute azi la un preț mai 
mic cu 2/3 decît prețui 
anterior, cu toate materia, 
lele indigene ; modificarea 
S.D.V.-urilor la turnarea 
cilindrilor de laminor ; 
vopsele refractare pentru 
turnătorie ; îmbunătățirea 
amestecurilor de formare 
oompresibiie etc.

— Inovația n-are doar o 
funcție productivă, ci și 
una politică și morală — 
ține el să adauge. Omul 
mereu solicitat să-și îmbu
nătățească activitatea, me
reu nemulțumit de ce a fă
cut pină acum contribuie 
efectiv la transformarea re
voluționară a societății șl 
se dovedește a fi 
luționar !

Faptele pe care 
oferit realitatea 
de la U.M.G.B. 
opiniile acestor oameni de 
seamă ai societății noas
tre.

Mihai STO1AN

...la datorie

și dincolo 

de datorie!

un revo

ni

Anghel Muțiu, Ion Mărgineanu, Petre Oprea trăiesc, zi de zi, răspunderea și satisfacția creației tehnice

Oricum l-ai privi, este măreț. De 
la bază — ți se pare că zgîrie ce
rul ; din vîrful lui — te cuprinde 
amețeala. Și, de fapt, nu este de- 
cît un trunchi de con. Dar e un 
trunchi de con uriaș în suplețea 
lui, unul din cele mai înalte tuburi, 
una din cele mai înalte coloane 
din țară. Este un trunchi de oon cu 
diametrul la ba
ză de 30 m, cu 
diametrul la vîrf 
de 10.5 m și 
înalt de... Nu, 
nu! Despre înăl
țime vom vorbi 
mai spre sfîr- 
șit.

Așadar, am în
ceput o călăto
rie în interiorul unei impresionante 
verticale. Călătorie la propriu, eu 
liftul constructorilor, dar și o călă
torie la figurat, cu ajutorul memo
riei lor.

Intr-o reconstituire a sentimen
telor și stărilor prin care au tre
cut plămăditorii construcției-record 
la care ne referim, luna martie 1971 
marchează, ca să spunem așa, în
ceputul istoriei scrise. O dată cu 
primăvara acelui an, emoțiile, fră- 
mintările creatoare. hărțuia.la 
gîndurilor de la o problemă Ia 
alta, de la o ipoteză la alta, toate 
trăirile treceau marele hotar de la 
concepție la realizarea practică. în
cepeau lucrările la infrastructură. 
Tehnic, aceasta însemna implanta
rea prin turnare a 68 de piloni la 
cîte 38 de metri adîpcime. Uman

— mult mai mult. Era transforma
rea ipotezei în opțiune de răs
pundere.

August 1972. Cota 26. E termi
nat soclul coșului de fum. Oame
nii echipei lui Emeric Vardzăr se 
hotărăsc să continue construcția cu 
cofraje glisante. De acum încolo, 
ei urcă la cote neobișnuite. Unul

...la cotele cutezanței
dintre promotori, maistrul princi
pal Matei Stadler, explică foarte 
convingător : „Lucrez de 22 de 
ani. Am construit 35 de coșuri — 
la Hunedoara, Borzești. Deva. Cra
iova, Rogojelu. Brazi... Experiența 
îndelungată a colegilor mei și a 
mea s-a concretizat in această lu
crare". Doar experiența ? — ne în
trebăm noi, în completare. Sau și 
întreaga capacitate de dăruire, ca
re-i face pe acești oameni să iden
tifice opera lor cu biografia perso
nală ?

Octombrie 1972. Cota 181. Vîntul 
suflă cu 140 de kilometri pe oră. 
Ploaie și vînt, iar oamenii sînt că- 
țărați atît de sus și. aparent, atît 
de precar, încît nu știi cum să-i 
mai numești : constructori' sau al- 
piniști. Tubul coșului se leagănă.

Matei Stadler și Emeric Vardzăr, doi dintre constructorii pentru care 
cotele cutezanței sînt cotele profesiei

oscilațiile pot fi ușor sesizate... E 
pericol ? Era : betonul fiind abia 
turnat, „crud". S-a dat dispoziție 
oamenilor să coboare. Cei 90 de 
constructori, uzi, înfrigurați, sleiți 
de puteri, priveau cum toată mun
ca lor se poate nărui.

Dar vintul s-a potolit. Continua 
ploaia rece de toamnă și, cum se 

întîmplă, cum e 
omenește, de 
unde pină atunci 
inginerul Cornel 
Milica nu dorise 
decît să-i rezis
te construcția, 
acum îl încerca 
necazul pentru 
patru bene în 
care se întărea 

betonul. Necazul s-a transformat 
însă în impuls și impulsul in 
dorința de a face ceva, de a ac
ționa. Cornel Milica s-a urcat la 
cota zilei. Simțea nevoia să stea 
singur, la 181 de metri, la înălțime, 
în vîrful de atunci al trunchiului 
de con. Șeful de echipă, Teodor 
Vîrlan, n-a putut să-l vadă pe in
giner singur, acolo sus, și s-a ur
cat lîngă el. Stăteau, tăceau și pri
veau. După un timp n-a mai rezis
tat nici fierarul betonist Petru 
Tabără, s-a suit și el. Nu, inițial 
nu concepuseră ascensiunea lor 
drept o metodă de mobilizare a 
oamenilor. Dar, curînd, întreg 
schimbul era sus ! Și s-a realizat 
ceea ce păruse o imposibilitate : 
turnarea celor patru bene.

8 noiembrie 1972. Se atinge cota 
finală și se termină glisarea struc
turii exterioare cu 9 zile mai de
vreme. Sărbătoare mare la lot. 
Succesul e închinat celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii.

Ultima emoție s-a consumat după 
atingerea cotei finale. Se monta 
scara exterioară. Un trosnet sus
pect și axul scripetelui și-a schim
bat poziția, gata-gata să cedeze. 
Urma ca totul să cadă de la zeci 
de metri, fier și om. Cum a sal
vat situația Marin Vezeanu, aflat 
mai sus, e greu de reconstituit și 
de povestit. Important este că cea 
de-a 35-a construcție din tară a u- 
nui coș foarte înalt s-a încheiat 
fără nici un accident de muncă. 
Rezultat firesc al seriozității mă
surilor luate din timp de colectiv. 
CURAJUL E O MESERIE.

...Urcam, așadar, prin interiorul 
coșului de fum al termo
centralei de 2 000 MW de. la Brăila, 
întuneric, ecou, pietre care cad 
încă de sus, unde se mai lucrează, 
se. mai finisează. Sus ? Cît de sus ?

Coșul are DOUA SUTE DE 
METRI.

N. Gr. MARAȘANU

Spunem adesea că acei oameni ai 
muncii direct productive pentru 
care profesia reprezintă reflexul 
unei vocații și activitatea de fiecare 
zi o adevărată oficiere în sanctua
rul meseriei alese pentru toată via
ța capătă cu timpul trăsăturile 
materialului de bază cu care se 
confruntă cotidian, pe care-1 supun 
prin hărnicia și priceperea lor.

Poate este vorba de o impresie 
subiectivă, de o autosugestie ; cert 
este însă că, în felul acesta, ne-am 
obișnuit să gîndim despre oamenii 
adevărați ai unei profesii sau ai al
teia, imaginea lor în conștiința 
noastră conturând linii de profil spi
ritual. Astfel, un bun zidar are, în 
atitudinea sa e- 
tică, verticalita
tea zidurilor pe 
care le înalță ; 
un linior de 
mare înălțime 
nu poate fi de
cît un om al 
îndrăznelii spi
rituale ; un 
strungar de 
mare precizie 
nu poate fi 
conceput ca un 
om care-și tră
iește viața în 
mod echivoc...

Iată de ce nu 
ne-a mirat deloc 
atunci cînd Flo
rian Paraschivoiu, secretarul co
mitetului de partid de pe ma
rele șantier de la Rogojelu, 
ni l-a prezentat pe fierarul-forjor 
TEODOR ANDRONACHE astfel : 
„Este un om bun ca fierul". Ne-a 
contrariat faptul că n-a spus „tare 
ca fierul" sau „trainic ca fierul", ci 
bun ca fierul — adjectiv care se a- 
lătură, de obicei, altor substantive, de 
pildă pămintului sau pîinii... Dar, 
discutînd cu meșterul fierar, aveam 
să vedem că aprecierea secretaru
lui de partid este justificată.

— Pentru mine, ne-a spus Teodor 
Andronache, fierul e bun ca pămîn- 
tul, ca aerul, ca pîinea. Așa am în
vățat de la maistrul meu, așa-i în
văț și eu azi, după 20 de ani de 
cînd muncesc fierul pe șantiere, pe 
cei tineri. «Măi băieți, le spun, or 
fi ele aurul, platina și argintul me
tale nobile, prețioase, dar cu fierul 
nu se compară. Din fier poți face 
orice ; dacă știi cum să-1 iei, te-as- 
cultă ca plastilina...» Așa e, Căliță 
tată ?...

Căliță Mihai, un tinăr de 18 ani, 
ajutor al lui Andronache, zimbește 
timid, cum se cuvine să zimbească 
un învățăcel in fața maistrului său, 
dar ii citim in priviri o dragoste și 
o admirație fără margini.

Ce-i învață fierarul comunist 
Teodor Andronache pe tovarășii 
săi de toate vîrstele, ce lec
ție le predă el de la „catedra" ate
lierului său cu forjă și nicovală, cu 
vesel cîntec de ciocane la două\_ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _

voci („Jap-jip, jap-jip / Nu mă 
bate rău că țip !“), atelier minuscul, 
ascuns undeva, la o margine de 
șantier, de unde coloșii coșurilor de 
fum și ai centralei apar și mai se
meți ? Ne răspunde tot el, mește
rul : „îi învăț un singur lucru — 
să iubească fierul".

...Să vedem cum se traduce acest 
„singur lucru". Iată : micul atelier 
unde meșterul și ajutorul său 
produc, lunar, peste 1 500 de 
scoabe atît de necesare dulgherilor, 
peste 700 de șpițuri pentru betoane, 
o mare cantitate de clești pentru 
traverse și linii feroviare, tîrnăcoa- 
pe, răngi de toate dimensiunile, 
dălți pentru betoane și multe alte

...unde titlul de 
muncitor se confundă 
cu titlul de educator

asemenea obiecte despre a căror 
importanță, greu sesizabilă de nea
vizați, iți va vorbi totdeauna cu 
însuflețire orice constructor de pe 
orice șantier, fie și ultramodern, 
cum este Rogojelul. Ei bine, de doi 
ani și jumătate de cînd a poposit 
aici, venind de la Ișalnița (unde 
venise de la Borzești, unde venise 
de la Ovidiu II, unde venise de la 
Bicaz, unde venise de la...), mește
rul Andronache n-a scos de la ma
gazie nici un gram de fier. Cu toate 
că, in acest răstimp, mereu și-a 
depășit planul lunar. Cu toate că 
n-a- fost echipă de dulgheri, zidari, 
betoniști, terasieri care să nu-și fi 
afirmat, cu diverse prilejuri, mulțu
mirea față de colaborarea cu ate
lierul de fierărie. Cum a fost po
sibilă această performanță a spiri
tului de chibzuință (atelierul pro
duce, lunar, piese care însumează 
mai mult de o tonă de fler) ? Răs
punsul ni-l dă tot meșterul :

— Simplu : am văzut, de-a lun
gul anilor, cită nevoie au construc
torii de noi, fierarii de forjă, cită 
trecere avem pe lîngă ei, cum ne 
fac... curte ba pentru o sută de 
scoabe în plus, ba pentru o daltă 
mai tare-n gură, ba pentru niște 
clești mai mari. Și-atunci mi-am 
zis că dragostea asta a lor pentru 
fierari trebuie transformată in dra
goste pentru fier. Pe scurt, le-am 
spus : Eu nu lucrez decît cu mate
rialul clientului ! Vrei două scoabe . 
sau o sută de șpițuri, îmi aduci

fier pentru ce și cît îți trebuie. De 
unde ? De pe șantier. Pretutindeni 
dai de fier, ca să-i zic așa, fără 
stăpîn, resturi nefolosibile care 
ajung la fier vechi, iar uneori nici 
acolo, înecate în nămol. De ce să 
stricăm fier nou. de la magazie, 
pentru scoabele tale, și să nu-1 fo
losim pe ăsta vechi, care tot al 
nostru este ? De ce să-mi vii cu 
mina goală la atelier cînd îmi aduci 
comanda, că nici nu-ți stă bine, om 
în toată firea, să bați șantierul eu 
mîinile în buzunar ? Adu fier ! Iar 
dacă îmi aduci mai mult decît ai 
nevoie, înseamnă că mă ajuți să-mi 
fac și eu, fierarul, rezerve de piese 
—care tot pentru tine, dulgherul 

sau betonistul, 
le lucrez pes
te plan — și 
atunci, pentru 
fapta asta, te 
răsplătesc și eu 
așa cum se cu
vine : îți dau 
piesa mai repe
de... Asta e tot.

Nu, nu este tot. 
Modest, mește
rul nu ne-a vor
bit despre fap
tul că spiritul 
său de chibzuin
ță s-a transfor
mat, pe șantier, 
într-o adevărată 
mișcare colecti

vă, că oamenii au învățat să eco
nomisească fierul, să-1 adune chiar 
și atunci cînd nu au nevoie imedia
tă de el ; după cum meșterul nu 
ne-a vorbit despre valoarea cifrică 
a inițiativei sale : 90 000 de lei eco
nomisiți.

— Un om economisește aproape 
o sută de mii de lei pe an, ne-a 
spus secretarul de partid, iar prin 
această economie el contribuie la 
educarea a zeci și sute de oameni.

Două decenii <țe grijă, de dragos
te pentru metalul „la fel de pre
țios ea aerul, ca pămîntul, ca pîi
nea". De curînd, comunistul Teo
dor Andronache a împlinit 20 de 
ani de cînd, de-o vîrstă cu Căliță 
cel de azi, a pus pentru prima oară 
piciorul pe un șantier... Au știut 
tovarășii săi despre acest moment 
aniversar ? L-au sărbătorit în 
vreun fel ? Ne răspunde tot meș
terul :

— N-au știut, de unde să știe ?, 
că nu le-am spus decit după ce 
trecuse data. Dar s-a-ntîmplat așa, 
de parcă ar fi știut. Că tocmai in 
perioada asta mi-au făcut cinstea 
să mă aleagă în biroul organizației 
noastre de bază, ca locțiitor al se
cretarului. Pentru mine, asta este 
ca și cum mi-ar fi făcut cel mai 
frumos dar.

Petre DRAGU 
Mihai DUMITRESCU ____________  J

...Era în schimbul de noapte. De 
afară, focul care izbucnise in încă
perea ce comunica direct eu stația 
de acumulatori nu putea fi obser
vat. loan Lezeu, un tinăr și foarte 
destoinic electromecanic de instala
ții avion, s-a întâmplat să se nime
rească tocmai atunci la stație și și-a 
dat imediat seama că ceva nu e în 
regulă. A deschis ușa: înăuntru, fum 
gros, înecăcios, din cauza căruia 
nu se putea vedea nimic; mobilierul 
începuse să ardă. A căutat întîi, bîj- 
bîind, să se convingă că nu se afla 
nimeni în încăpere, expus cumva 
primejdiei. Nu era. A țâșnit afară : 
o clipă doar, îi trebuia aer.

Pericolul era mare. Știa că unde
va se afla o butelie cu gaz, alături 
dam i gen ele cu acid sulfuric, iar 
deasupra încăperii — laboratoarele 
de reparații ale sistemelor aparate
lor de bord radio și radiolocații. 
Nu știe nici el cînd le-a făcut pe 
toate: a decuplat instalația elec
trică, a scos afară butelia, a aruncat 
in foc o damigeană cu apă disti
lată, a dat fuga să dea atarma și 
s-a întors înapoi...

Cind au venit pompierii, focul era 
stins, pericolul înlăturat, instalația 
nu suferise nici un fel de avarii, dar 
tânărul tot mai găsea cita ceva de 
făcut.

...A doua zi, la ieșirea din tură, 
utecistul loan Lezeu n-a plecat a- 
casă. Așa cjim fusese stabilit cu cî
teva zile înainte, urma să aibă loc, 
la comitetul de partid, analiza do
sarului său în vederea confirmării 
hotărîrii adunării generale, care vo - 
tase în unanimitate primirea sa în 
rindurile membrilor partidului. A- 
cum, dosarul se „completase" cu 
încă o filă, oonținind poate cea mai 
de preț recomandare—

Nicolae GAL
secretar al organizației de bază, 
serviciul „Exploatare tehnică 
aeronautică" TAROM

— Mi-a plăcut mult această me
serie și am făcut-o cu suflet. Că 
meseria dacă n-o iubești, mai bine 
lasă-te! Nu izbutești cînd n-o faci 
cu tragere de inimă...

Așa-i el, „nea Mihai", așa le vor
bește celor tineri despre meserie, 
despre munca bine făcută . 11 știm 
aici, noi, cei „vechi", din toamna a- 
nului 1940, de pe vremea fostei 
S.T.B., cind tramvaiul se oprea cu 
frîna manuală și macazul se schim
ba cu cîrligul... Peste cîtva timp, 
manipulantul de pe vagonul 3165 al 
liniei 17, Gheorghe Mihai, va ieși la 
pensie. II vom sărbători cu toții 
pentru pilda pe care ne-o lasă.

Uneori e greu să măsori drumul 
vieții în cifre. Dar în cazul lui, o 
cifră „cosmică" îți atrage atenția: 
de zece ori distanța dintre Pămînt și 
Lună. Atît a parcurs, cu tramvaiul, 
pe șinele străzilor Capitalei, mani
pulantul Gheorghe Mihai, în cei 32 
de ani de activitate neîntreruptă la 
I.T.B. Rezultatul unui calcul sumar: 
un număr de oameni egal aproape 
cu o cincime din populația țării a 
călătorit cu tramvaiul lui.

Dar el îți spune simplu : „Nu 
mi-am făcut decît datoria mea de 
muncitor". Acum, judecați și dv.

Ion DINCA
șeful depoului „llie Pintilie" 
I.T.B.
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La Congresul al X-lea și la Con
ferința Națională a partidului au fost 
fixate, în mod concret, căile de dez
voltare intensivă și multilaterală a 
agriculturii. De aceea, marele 
program al partidului prevede 
un ritm de dezvoltare mult mai ra
pid pentru agricultură, stabilind tot
odată acțiuni de cardinală- responsa
bilitate socială pentru specialiștii care 
lucrează în acest domeniu. Și asta 
cu atât mai mult cu cît o agricul
tură modernă, intensivă, are ne
voie de specialiști multilateral 
pregătiți, de conducători ai pro
cesului de producție, care să 
dispună de cea 
mai înaltă pregă
tire profesional- 
știmțifică, dar 
care, în același 
timp, să posede 
într-un grad cît 
mai înalt simțul 
de buni gospodari, 
priceperea de a 
respecta avutul 
obștesc și de a 
•valorifica rodnic 
toate posibilită
țile.

Astăzi, la peste 
4 luni de la ela
borarea Directi
velor Conferinței 
Naționale a par
tidului și la a- 
proape două luni 
după ce în cuvîn- 
tarea rostită la 
Cluj, cu prilejul 
inaugurării nou
lui an universitar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia incă o dată că 
„școala trebuie să devină un factor 
tot mai puternic al progresului ge
neral al României pe calea socialis
mului și comunismului", obiectivul 
educării economlco-cetățenești a 
studenților se află repus în drepturi
le sale. în institutele agronomice, 
bunăoară, noile planuri și programe 
de învățămînt sînt astfel orien
tate incit să le asigure implicit stu
denților deprinderea de muncă în 
agricultură, responsabilitatea și pri
ceperea de a lua hotărâri chibzuite 
și de a urmări realizarea acestora 
într-un spațiu de intensă eficacitate 
economică, în sfîrșit, încrederea in 
forțele proprii.

Și spunînd acestea am definit 
implicit condițiile stațiunii didactice 
experimentale, factor universitar de 
intensă educație economică și știin
țifică, asupra importanței căreia 
aș dori să insist puțin în cele ce 
urmează. Mai întîi aș dori să subli
niez că într-o stațiune didactică ex
perimentală, bine organizată, se pot 
efectua în mod cronologic : lucrările 
practice la discipline, practica de ini
țiere — ucenicia, concepută în pre
zent ca o cuprindere, în programul 
studențesc de lucru, a activităților 
de bază din întregul calendar al 
muncilor agricole — și chiar practica 
de conducere a unităților agricole. 

în această ultimă responsabilitate el 
este pus în situația de a face pro
puneri și de a lua hotărîri, în mod 
nemijlocit, asupra felului în care 
este concepută și se desfășoară fie
care lucrare din stațiune. în con
cluzie, el învață încă din anii stu
denției să conducă procesul complex 
al activităților agricole, să aleagă și 
să aplice soluțiile cele mai eficiente 
din toate punctele de vedere. Aici, 
sub îndrumarea nemijlocită a cadre
lor didactice, studentul poate cel 
mai bine să-și însușească toate de
prinderile profesionale, să se convin
gă de aptitudinile sale. Iar pen

STAȚIUNEA DIDACTICĂ 
EXPERIMENTALĂ

O experiență valoroasă in pregătirea practică 
a studenților agronomi

tru ca stațiunea didactică experi
mentală să-și îndeplinească multi
plele sale funcții, ea trebuie să fie 
in imediata apropiere a institutului 
sau, ca să mă exprim mai bine, in
stitutul să fie în mijlocul stațiunii, 
așa cum avem fericita situație să ne 
găsim noi.

Dar alături de condițiile de in
strucție, în cadrul stațiunii didac
tice experimentale poate fi realiza
tă eficient și cea de-a doua funcție 
a sa — cea de cercetare științifică. 
Cercurile științifice studențești au 
astfel posibilitatea să fie organizate 
și îndrumate cu continuitatea strict 
necesară specificului preocupărilor 
noastre. Aici, orice oră liberă poa
te fi dedicată unor activități utile de 
cercetare și instrucție. De exemplu, 
once participare la efectuarea unei 
lucrări agricole — semănat, prășit, 
cules — este însoțită de observații 
și măsurători utile in elaborarea u- 
nei teme pentru cercul științific sau, 
citeodată. chiar a proiectului de 
diplomă. Pe cînd oriunde. in 
altă parte, apar impedimente ge
nerate de deplasări și de ab
sența îndrumării permanente a ca
drelor didactice, ceea ce afectează 
considerabil buna pregătire. Cu toate 
că institutul nostru dispune de posi
bilitățile de a-și organiza o stațiu
ne didactică experimentală proprie 
doar de 6 ani, el a reușit să con
centreze aici majoritatea forțelor ca

drelor didactice, chiar ambițiile ca
drelor didactice și ale studenților de 
a da dovadă că își înțeleg misiunea 
și, respectiv, responsabilitatea față 
de propria lor pregătire. în e- 
tapa actuală, funcția de cercetare 
științifică pusă în slujba producției 
se realizează în cadrul stațiunii prin 
tematica de cercetare pe care o ur
măresc direct cadrele didactice îm
preună cu studenții. Amintim în a- 
ceastă privință unele teme nominali
zate chiar în planul de stat, cum 
sînt : Ameliorarea griului de toam
nă, Contribuții la ameliorarea po
rumbului, Ameliorarea solurilor sa

line și alcalice, Prevenirea sărătu- 
rării secundare pe cale agrochimi- 
că. Stabilirea complexului de mă
suri ameliorative a terenurilor cu 
exces de umiditate. De asemenea, se 
urmăresc multe teme din domeniul 
zootehniei și medicinei veterinare.

Nu e greu de observat că toate a- 
ceste funcții se exercită mult mai 
profund, cu mult mai numeroase 
consecințe în planul pregătirii ge
nerale a studenților, atunci cind sta
țiunea didactică experimentală este 
concepută și organizată ca o unitate 
de producție efectivă, în desfășu
rarea căreia studenții primesc res
ponsabilități precise și acționează po
trivit cerințelor economice concrete 
pentru a obține o eficacitate maxi
mă cu cheltuieli minime. Așa, de 
pildă, majoritatea lucrărilor necesi
tate în sectorul de producție al sta
țiunii se execută cu studenții ; ei 
primesc sarcina să urmărească evo
luția culturilor, să inițieze, să ho
tărască, să intervină în aplicarea de 
soluții optime, în așa fel încit in 
final să cunoască amănunțit toa
te lucrările tehnologice. Asemenea 
responsabilități le cultivă înțelegeri^ 
mult mai bogate, îi ajută să-și în
sușească instrumente științifice a- 
decvate profesiunii, dar și mai mult 
îi sprijină în dobândirea capacității 
de gospodărire economică a unui 
fond funciar, prin care pregătirea 
oricărui agronom își validează. în e

sență. eficacitatea ei socială. Așa, 
bunăoară, studenții noștri au parti
cipat efectiv, alături de cadrele di
dactice, la construirea stațiunii di
dactice, la organizarea ei, la efec
tuarea plantațiilor de pomi și vie, 
la întreținerea culturilor. reușind 
astfel in scurt timp ca stațiunea să 
devină un mijloc de rentabilitate, o 
sursă de venituri pentru dotare și 
autodezvoltare. în plus, din benefi
ciile obținute s-au betonat drumuri 
de acces, s-au efectuat împrejurimi 
moderne și s-au amenajat canalizări, 
s-au organizat cîmpuri demonstrati
ve și de producție de semințe hibri

de. Tot aici au 
fost realizate, cu 
participarea stu
denților, 16 atelie- 
re-școală, în care 
pe de o parte se 
desfășoară lucră
rile practice din 
programul fiecă
rei discipline, iar 
pe de altă parte 
studenții lucrea
ză efectiv pentru 
obținerea de pro
ducții sporite. Ca 
urmare, produc
țiile obținute au 
crescut an de an. 
Dacă în momen
tul preluării tere
nului (1966) pro
ducțiile de griu 
abia ajungeau la 
2 000 kg/ha, în 
prezent producția 
medie depășește 

4 000 kg/ha. iar cea de porumb a evo
luat de la 2 500 kg/ha la 5 500 kg boa- 
be/ha. în prezent se obțin producții 
de 4 200 kg orz/ha, de 6 000 kg bor- 
ceag/ha, de 11 000 kg fîn-lucernă la 
hectar. Plantația de vie, deși se gă
sește în al treilea an de producție, a 
produs 5 000 kg/ha struguri de masă 
și 7 000 kg/ha struguri de vin.

Iată tot atâtea argumente temeini
ce în favoarea unei mai intense e- 
ducații economice a studenților, și 
nu numai a lor. Stațiuni didactice 
experimentale există și în cadrul li
ceelor agricole, mai mult chiar, în 
grija școlilor generale se află a- 
proape 6 000 de loturi agricole, fără 
a mai pune la socoteală diferitele 
„microceapeuri" sau ..miniferme" în 
care tinerii, de la o vîrstă fragedă, 
pot lua act de avutul obștesc, de 
justa lui gospodărire, nu pe cale 
teoretică, ci direct, în chiar procesul 
participării nemijlocite și eficiente. 
A valorifica la maximum toate a- 
ceste posibilități, ca și altele mai 
puțin cunoscute — iată o sarcină 
majoră a școlii noastre de toate gra
dele, o sarcină căreia nu i se poate 
răspunde decât printr-o îndeplinire 
exemplară.

Prof. univ. dr. 
Iulian DRACEA 
rectorul Institutului agronomic 
din Timișoara
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9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9.05 Bucureștiul necunoscut.
9,25 Prietenii lui Așchiuță.
9,55 Publicitate.

10,00 Curs de limba franceză — 
lecția a 34-a.

10.30 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Timiș.

10,50 Telecinemateca pentru copii : 
„Moș Gerilă“. > Nota 2 la 
aritmetică.

12.20 Tehnic-club.
12.45 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de limba 
germană — lecția a 32-a.

18,00 Pentru sănătatea dv.
18.10 întrebări și răspunsuri.
18,35 Tragerea Pronoexpres.
18.45 Timp și anotimp în agricul

tură.
19,05 A 12-a aniversare a creării 

Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. « In cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Planul pe ’73 — De la nivelul 
ramurii, la locul de muncă.

20.10 Handbal masculin : Steaua — 
Oppsai Oslo în „Cupa cam
pionilor europeni". Transmi
siune directă de la Ploiești 
(repriza a Il-a). Comentator: 
Cristian Țopescu.

20.40 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Tulcea.

21,00 Telecinemateca : „Cu mîinile 
pe oraș“. Producție a studi
ourilor cinematografice italie
ne. Cu : Rod Steiger, Salvo 
Randene, Guido Alberti. Re
gia : Francesco Rossi. Film 
distins cu „Leul de aur*4 la 
Festivalul de la Veneția — 
1963.

22.40 „24 de ore**.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Um
berto Nobile (II).

20,25 România în lume.
20,55 Agenda.
21,05 Ly mini le rampei. Tineri in- 

terpreți. Concert al soliștilor 
și orchestrei Filarmonicii din 
Bacău. Dirijor : Ovidiu Bălan.

21,45 Cărți și idei. Colecția „Idei 
contemporane" a Editurii po
litice.

22,10 Roman foileton : „Elizabeth 
R4*. O acțiune a Angliei (par
tea I). Regia : Donald
McWhinnie. Cu : Glenda Jack- 
son, Peter Jeffrey. Stephen 
Murray, John Woodvine, Ro
bin Ellis, Ronald Hines.

Manifestări 

consacrate

aniversării republicii

*

I

I

La Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România a avut loc sim
pozionul „Proclamarea republicii, 
premisă istorică a dezvoltării și în
floririi națiunii socialiste în Româ
nia".

Personalități de seamă ale vieții 
noastre științifice au vorbit, cu acest 
prilej, despre condițiile social-poli- 
tice în care a avut loc proclamarea 
republicii, despre activitatea Parti
dului Comunist Român pentru de
mascarea monarhiei ca vîrf al reac- 
țiunii din țara noastră. Totodată, au 
fost evidențiate importantele reali
zări obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului comunist, pe 
drumul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Expunerile au fost urmate de pre
zentarea unor documente și a altor 
mărturii originale, aflate în sălile 
muzeului, despre acest important e- 
veniment din viața poporului nostru.

„Muzeele bucureștene la 25 de ani 
de la aniversarea republicii" — se in
titulează expoziția documentară des
chisă marți la Muzeul satului din 
Capitală.

Prin numeroase imagini fotogra
fice, machete și grafice, expoziția 
înfățișează date și fapte semnifica
tive pentru ritmul Ș> sensul preface
rilor intervenite in viața muzeelor 
Capitalei în pătrarul de veac care a 
trecut de la proclamarea republicii, 
în anii edificării societății socialiste, 
care au dat un nou imbold vieții 
noastre culturale. Dacă la 30 Decem
brie 1947 în București existau doar 
12 muzee, astăzi numărul lor este 
de 4 ori mai mare. Deosebit de ilus
trativ pentru creșterea rolului mu
zeelor în viața culturală a orașului, 
misiunii lor educative este și nu
mărul vizitatorilor care le-au trecut 
pragul în acest sfert de veac : 25 de 
milioane, reprezentând de aproape 
15 ori mai mult populația actuală a 
Capitalei.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Amza Săceanu, președin
tele Comitetului de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București, Mihai Băcescu, directo
rul ' Muzeului de științe naturale 
„Grigore Anitipa", Maria Bădulescu,

★ 

director adjunct al Muzeului de Artă 
al Republicii Socialiste România, și 
Gheorghe Focșa, directorul Muzeu
lui satului.

★
La sala teatrului „C. I. Nottara" 

din Bd. Magheru a avut loc, mâți 
seara, un simpozion omagial închi
nat celei de-a 25-a aniversări a re
publicii, cu tema „Participarea fe
meii la viata politică, economică și 
socială a țării noastre", organizat de 
Consiliul Național al Femeilor.

La simpozion au participat Maria 
Groza, vicepreședintă a C.N.F., acti
viste din cadrul organizațiilor de fe
mei și pe tărâm obștesc, muncitoare, 
cadre tehnice din întreprinderi bucu
reștene, cercetătoare din institute 
științifice. Au luat cuvântul, cu a- 
cest prilej, scriitoarea Lucia Deme
trius, vicepreședintă a C.N.F.. ing. 
Maria Manolescu, secretară a C.N.F., 
oonf univ. ing. Cornelia Dinescu, se
cretară a C.N.F., Venera Teodorescu, 
cercetător principal la Institutul de 
Istorie „Nicolae Iorga", Elvira Cin- 
că. consilier la Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului. Elena 
Grigoriu, membră a Comitetului 
Executiv a C.N.F., deputată în 
M.A.N.

în cadrul simpozionului a fost a- 
bordată o gamă largă de aspecte pri
vind contribuția activă a femeilor la 
înfăptuirea politicii partidului în do
meniul industrial și agrar, pe tărîm 
social, artistic și științific, misiunea 
femeii în educarea tinerei gerjgrații.

★
La Muzeul de artă clujean s-a des

chis o expoziție a studenților-artiști. 
iar la Institutul de arte plastice „Ion 
Andreescu" a avut loc un simpozion 
omagial în care au fost dezbătute 
problemele creației plastice româ
nești în acest sfert de veac.

★
Sub egida filialei locale a Uniunii 

Artiștilor Plastici din România, la 
Timișoara s-a deschis salonul anual 
de artă plastică al artiștilor din a- 
ceastă parte a țării. Sînt expuse un 
mare număr de lucrări de pictură, 
grafică, gravură, sculptură, creații 
ale artiștilor plastici din Timișoara, 
Reșița și Drobeta Turnu-Severin.

(Agerprea)
*

f

cinema

(Urmare din pag. I)

în numele acestui primat 
regizoral vedem piese pe 
care le știam limpezi, din 
care nu se mai pricepe ni
mic. Sau, ceea ce este și mai 
grav. vedem lucruri pe 
care autorul nu le-a gîndit, 
nu și le-a propus.

Regizorul e colaboratorul 
cel mai apropiat al autoru
lui. Dar ce fel de colabo
rare e aceea în care unul 
din factori — in speță re
gizorul — își ia libertatea 
de a-1 „traduce" pe dra
maturg, traducere care 
este adevărată trădare.

Această „trădare" se face 
în numele a citorva „prin
cipii". Să ne oprim o clipă 
asupra lor.

Unul din „principiile" 
invocate este al sensibili
tății contemporane, care ar 
pretinde viziuni inedite in 
raport cu cele clasice, care 
ar fi desuete, „muzeale". 
E un principiu la care ader 
cu entuziasm. Fiecare epo
că are ochii ei, și anchilo
zarea într-o anumită vi
ziune este un mare păcat. 
Dar una e să nu rămii ro
bul unei reprezentări în
vechite și alta e să-ți iei 
— in numele acestui „prin
cipiu" — libertatea de a nu 
mai respecta spiritul unei 
lucrări dramatice din do
rința de a-i descoperi „va
lențe moderne".

Cred că funcția regizo
rală, păstrîndu-și toate 
libertățile, este grevată de 
o unică, dar copleșitoare 
datorie : a respectului față 
de spiritul lucrării drama
tice, de aprofundarea lui 
pină la descoperirea unor 
modalități de reprezentare 
care, sporind fondul de 
idei și sentimente ale lu
crării. să stabilească au
tentice legături inedite in
tre corpul lucrării si sensi
bilitatea spectatorului mo
dern — adică tot atitea. pri
lejuri de comuniune între 
scenă și public, tot atîtea o- 
cazii pentru un regizor de 
a-și pune în valoare nu 
spiritul său narcisic și ex

hibiționist, ci devotamentul 
în serviciul unui text slu
jit cu infinită dragoste și 
credință.

Să ne oprim Ia domeniile 
distincte ale teatrului tra
dițional și teatrului de 
avangardă. N-am nimic 
împotriva coexistentei lor 
pașnice. Dar încep să fiu 
alergic cînd văd că în nu- 
mele „noutății", sau al ex
perimentului, sau al „tea
trului de laborator" i se 
contestă celuilalt teatru 
drepturile. Și sînt alergic

țiativa Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, con
sfătuire care a abordat nu
meroase probleme vitale 
ale vieții teatrale. Prin a- 
naliza concretă a stagiunii, 
prin aspectele pe care le-a 
relevat, prin schimbul de 
opinii pe care l-a favori
zat, prin concluziile răspi
cate și limpezi pe care le-a 
impus — consfătuirea a a- 
sigurat o- perspectivă mai 
clară desfășurării activită
ții artistice și educative a 
scenelor românești.

TEATRUL

NOSTRU
din motive multiple. întîi, 
pentru că celălalt teatru 
nu are nevoie să ceară ni
mănui drept de cetate, de
oarece îl are de milenii. în 
al doilea rind, pentru că e 
un teatru al maselor, al 
unor mase foarte puțin 
sensibile la „voluptățile in- 
telectualiste" ale avangărzii. 
Și, în sfîrșit. pentru că e cel 
puțin straniu să vrei să 
impui gustul restrîns al 
unor oameni, pe care-i nu
mesc eufemistic „inițiați". 
unor mase de oameni re 
au cultura, gustul si prefe
rințele lor.

Noi dorim să facem un 
teatru optimist, într-o țară 
unde se construiește o lume 
nouă, care privește viitorul 
cu încredere, cu seninătate 
— idee subliniată adesea și 
in cadrul consfătuirii cu 
activul teatrelor din țară, 
desfășurată recent, din ini-

Cum s-a arătat nu o dată 
in luările de cuvint ale 
unor prețuiți oameni de 
artă și cultură — docu
mentele de partid pun 
în atenția tuturor sar
cina pardinală a însușirii 
filozofiei marxist-leniniste, 
singura filozofie ce consti
tuie un îndreptar sigur în 
mîinile tuturor oamenilor 
muncii, fie că ei lucrează 
în domeniul producției bu
nurilor materiale, fie că ac
tivează în domeniul bunu
rilor spirituale.

Teatrul, ca formă activă 
a artei, se cuvine să se 
împărtășească din plin din 
tezaurul de învățăminte pe 
care ni l-a pus la dispoziț;e 
ampla expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de la 
plenara din noiembrie a 
anului trecut. Teatrul este 
o artă militantă, iar sce
na o tribună de la înăl
țimea căreia se cuvine

să răsune în fiecare seară 
o pledoarie înflăcărată, ex
primată artistic, și care să 
constituie o contribuție 
esențială la definirea uni
versului intelectual și mo
ral al omului nou. con
structor pasionat și plin de 
devoțiune al orinduini 
noastre socialiste.

O asemenea artă respinge 
cu vigoare, cu maximă vi
goare, producțiile, vehicu- 
lind idei, reliefind menta
lități și atitudini aparținînd 
unei concepții de viață 
străine de filozofia mar
xist-leninistă. Respinge cu 
maximă vigoare producțiile 
ce promovează o viziune 
de abandon și desperare, 
de demisie in fața vieții. 
O asemenea artă respinge 
cu maximă vigoare lucră
rile lipsite de conținut, axa
te pe probleme minore, pe
riferice — in raport cu 
marile întrebări care con
centrează preocupările so
cietății noastre contempo
rane.

A?ta pe care o cșre și o 
așteaptă poporul nostru de 
la noi este o artă tonică și 
stenică, pătrunsă de pato
sul luptei pentru victoria 
ideilor socialismului.

Publicul nostru are un 
instinct sigur, eliminând, ca 
pe un corp străin, psiholo- 
giile bolnave, conflictele 
bizare, tot ce ține de ade
vărata patologie morală, 
„soluțiile" de viață, mai 
degrabă „de moarte". pe 
care le preconizează unele 
piese de teatru din reper
toriul contemporan occi
dental. Dintr-un real, au
tentic și verificat bun 
simț, printr-un instinct de 
sănătate organică, poporul 
nostru, căruia ii plac pi
perul și ardeiul, respinge 
trivialitatea, violenta.

Avem un public în
suflețit de marile idealuri 
ale umanismului socialist. 
Teatrul nostru românesc 
crește și se dezvoltă pe 
măsura audienței tot mai 
ample pe care o au aceș’e 
idealuri la inima și mintea 
sutelor de mii de specta
tori.

f» Bariera : PATRIA — 9,30; 12,15; 
5: 17,'45; 20,30, CENTRAL — 10;

12,30; 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR 
— 8,43; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Program de desene animate 
pentru copii — 9,45, Piciul va 
avea un frățior — 11; 13; 15,30 : 
DOINA.
• Vacanță la Roma : DOINA — 
17.30; 20, BUCEGI — 15,45; 18;
20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Filiera : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Fete în soare : FESTIVAL — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
» Marea evadare : SCALA — 9,30; 
13; 16,45; 20,15, CAPITOL — 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45, FAVORIT — 9,15; 
12,30; 16; 19,30.
• Cu mîinile curate ; LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PA
CEA — 15,45; 18; 20, POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• In trecere prin Moscova : — 
9,15—18,15 in continuare, Program 
de filme documentare sovietice — 
20,15 : TIMPURI NOI.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : FLAMURA — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
FEROVIAR — 9: 12,30; 16; 19.30, 
MELQDIA — 9; 12.30; 16; 19,30.
GLORIA — 9; 12,30; 16,15; 19,45; 
MODERN — 9: 12,30; 16; 19,30.
o Micul om mare : GRIVIȚA — 
9; 11,30; 15,30; 18;- 20,30, TQMIS — 
9: 11,45; 14,30; 17,15; 20,15.
• Săgeata căpitanului Ion : LIRA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Marea hoinăreală : BUZEȘTI — 
15.30; 18; 20,15, FERENTARI —
15,30: 18: 20.15.
• Cum să furi un milion — 10; 
12; 14, Desfășurarea — 16,30,
Amintește-ți de Traudel — 18,45, 
Jucătorul — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Fugi, ca să te prindă ; DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Fata care vinde flori : COTRO- 
CENI — 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30. 
• Fuga e sănătoasă : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
A A fost odată un polițist : CRÎN- 
GAȘI — 15,30: 18; 20,15.
• A venit un soldat de pe front i 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.

• Bulevardul romului : FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,15, MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Bărbatul care a venit după bu
nica : RAHOVA — 16; 18; 20.
• Seceră vîntul sălbatic : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 21, AU
RORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,30.
• Cazul Mattel : ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
• Anonimul venețian : VIITORUL
— 15,30; 18; 20.15.
• O floare șl doi grădinari: MUN
CA — 10; 15,30; 19.
• Mania grandorii : COSMOS — 
15,30; 18: 20,15.
• Am Încălcat legea : FLACARA
— 15.30; 18; 20,15.
• Ultimul tren din Gun Hill : 
VITAN — 15.30; 18; 20,15.
• Vagabondul : DACIA — 9; 12.30; 
16; 19.30.
• Creierul : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.

teatre
• Opera Română : Traviata —
19.30.
• Teatrul de operetă : Contele 
de Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lahdra** (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului —
19.30.
• Teatrul Mic : Testamentul unul 
cîine 19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara4* (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30.
• Teatrul Ciulești : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică** (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana 
—- 17, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților 
— 18.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Ghiocei... Mărgăritare 
— 19,30.

1
*

*

I
I

La magazinul MUZICA a fost des
chisă recent, într-un cadru festiv, în 
prezența unui mare număr de mem
bri ai Uniunii compozitorilor, prefa
țată de un cald cuvint introductiv al 
compozitorului Ion Dumitrescu, pre
ședintele uniunii, expoziția închinată 
realizărilor Editurii muzicale, care 
oferă o retrospectivă a celor mai 
semnificative lucrări apărute în 
cursul a cincisprezece ani de existen
ță a ace-‘ei instituții.

Bilanțul titlurilor de lucrări apă
rute la Editura muzicală constituie o 
dovadă grăitoare a aprecierii de care 
se bucură această instituție pe plan 
național și internațional.

Semnificativ este și programul ce
naclului festiv care a urmat momen
tului de inaugurare și vizitare a ex
poziției. La sediul Uniunii compozi
torilor s-au ascultat, în prime audiții, 
coruri dedicate aniversării republicii. 
Rolul de prefațator al spectacolului a 
revenit decanului maeștrilor artei co

rale românești, compozitorul Ion Chi- 
rescu, al cărui cintec „Toată țara-n 
sărbătoare" este compus pe versurile 
mobilizatoare cu care s-a încheiat 
raportul la Conferința Națională a 
P.C.R. In continuare, corul conserva
torului „Clprian Porumbescu", dirijat 
de Constantin Romașcanu, a interpre
tat „Anii plini de măreție", muzica Gh. 
Bazavan, versurile — Th. Balș, 
„Glorie ție, partid" _ de Mircea 
Neagu, pe versuri de Traian Iancu, 
„Ca soarele-n amiază" de Emil Le- 
rescu, pe versurile poetului Nicolae 
Tâutu, „Condu-ne drag partid, îna
inte", muzica și versurile de Th. 
Bratu, coruri de Ion Vintilă, Lulu 
Orăscu, Zoltan Aladar și Constantin 
Romașcanu. Versurile armonioase 
ale poetului Ion Brad, muzica sem
nată de Gh. Dumitrescu au înche
iat, in cîntecul „Mîndria întregului 
popor", seara festivă.

Gh. P. A.

ANTICIPAȚII IA VACANTA DE IARNĂ
(Urmare din pag. I)

Tușnad și Slănic 
Moldova, alături de 
studenții români, vor 
petrece o parte a 
vacanței de iarnă și 
studenți din alte țări 
care învață în institu
țiile de învățămint su
perior din țara noastră.

Un mare număr de 
elevi și studenți vor 
face, în zilele vacanței, 
excursii și drumeții 
prin țară. Peste 100 de 
baze turistice vor oferi 
zilnic găzduire pentru 
circa 20 000 de tineri 
excursioniști. Pentru 
30 000 de elevi din în
treaga țară, traseul 
excursiilor cuprinde 
Bucureștiul, cu vizita
rea Muzeului de isto
rie a României și Mu
zeului de istorie a 
partidului comunist, a 
mișcării muncitorești 
și democratice din țara 
noastră. Vor fi vizitate,

de asemenea, case me
moriale și locuri isto
rice, importante obiec
tive economice și so- 
cial-culturale realizate 
în anii socialismului, 
prilej de îmbogățire 
spirituală, de educație 
patriotică a tinerilor. 
La acest capitol se 
cuvine făcută o men
țiune nu lipsită de 
semnificație : pe lingă 
importantele fonduri 
oferite în acest scop 
de stat, o parte din 
excursii vor fi... auto- 
finanțate, ele repre
zentînd contravaloarea 
în bani a unor impor
tante acțiuni de mun
că ale pionierilor și e- 
levilor la strângerea 
recoltei și in ateliere- 
le-școală.

Din peisajul vacan
ței școlarilor nu lip
sesc binecunoscutul... 
Moș Gorilă și serbarea 
pomului de iarnă. In- 
tîlnirea cu Moș Gerilă

va avea loc în circa 150 
de „orășele ale copii
lor", amenajate în în
treaga țară. Cît priveș
te serbarea tradiționa
lă a pomului de iarnă, 
aceasta se va organiza 
în acest an la locul de 
muncă a; părinților : 
în fabrici și uzine,; în 
instituții și unități a- 
gricole socialiste. De 
altfel, în toată perioa
da vacanței, așezămin- 
tele culturale de | la 
sate, cluburile munci
torești, casele de cul
tură ale tineretului și 
studenților vor sta la 
dispoziția elevilor și 
studenților, organizlnd 
programe cultural-edu
cative adecvate, reu
niuni și carnavaluri, 
revelioane, seri dis- 
traotive. în instituții 
de învățămînt supe
rior, cadrele didactice 
și studenții vor întâm
pina împreună Anul 
Nou 1973.

Ce se intimplă 
pe Terra 

intr-o secundă ?
— se nasc 4 copii
— mor 3 oameni
— 13 pasageri decolează cu avionul
— se fabrică un automobil

...ȘI; 1N GENERAL,

Ce știm despre viteze, 
intr-un secol care 

apasă pe accelerator?
Este una dintre numeroasele 

întrebări ale omului contemporan 
puse în dezbatere de

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1973
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Tovarășul Emil Bodnaraș
a primit delegația Adunării

de Stat a R. P. Ungare
Emil Bodnaraș. membru al Comite

tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a primit marți 
delegația Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, condusă de Papp Janos, 
membru al C.C. al P.M.S.U., preșe
dintele Comisiei pentru apărarea na
țională a Adunării de Stat, care face 
o vizită în țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

La întrevedere au participat Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Constan
tin Dinculescu, președintele Comisiei 
permanente pentru învățămint, știință 
și cultură, Mircea Rebreanu, secretar 
al Comisiei juridice a M.A.N.

Delegația parlamentară ungară este 
alcătuită din dr. Gajdocsi Istvan, pre
ședintele Sfatului popular județean 
Bacs-Uiskun, membru al Comisiei ju- 
ridice-administrative și de justiție *

Adunării 
ședințele 
Kemenczes Sandorne, membru al Co
misiei culturale, Csorgits Jozsef, 
membru al Comisiei de planificare și 
buget, dr. Rosta Laszlo, șef de secție 
la Biroul Adunării de Stat.

Oaspeții au fost însoțiți de Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de calda prietenie.

★
în aceeași zi, oaspeții au avut o în

trevedere la Palatul Marii Adunări 
Naționale.

Au participat Ilie Murgulescu și 
Maria Groza, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, președinți de co
misii permanente ale M.A.N., depu- 
tați. Au fost prezenți membri ai am
basadei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

de Stat, Palko Sandor, pre- 
Comisiei pentru comerț,

★ ★

P. Ungare la 
Martin, a oferit

Ambasadorul R. 
București, Ferenc 
marți seara o recepție cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delegației 
Adunării de Stat a Republicii Popu
lare Ungare, condusă de Papp Janos, 
președintele Comisiei pentru apă
rarea națională a Adunării de Stat.

Au luat parte Ștefan Voitec. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat. Ilie Murgulescu, Ma-

ria Groza, vicepreședinți ai M.A.N., 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, președinți 
de Comisii permanente ale M.A.N., 
deputați, reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații 
masă și obștești, personalități
vieții cultural-științifice, generali și 
ofițeri superiori.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

da 
ale

întoarcerea delegației P.C.R
de la lucrările Congresului P. C. Francez

Marți după-amiază, «-a reîntors în 
"Capitală delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, care a parti
cipat la lucrările celui de-al XX-lea 
Congres al Partidului Comunist Fran
cez. Din delegație au făcut parte to
varășii Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Ioachim Moga, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
mitetului județean Hunedoara 
P.C.R.

Delegația a fost lntimpinată la 
șira de tovarășii Gheorghe

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al
C.C. al P.C.R., Ion Cîrcei și Teodor 
Marinescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★

Co
al

»o-
Pană,

I
La plecarea din Paris, pe aeropor

tul Le Bourget, delegația română a 
fost salutată de Henri Krasucki, 
membru al Biroului Politic al 
Francez, Jean Dreant. membru al 
al P.C.F., de activiști ai P.C.F. 
fost prezent Constantin Flitan, 
basadorul României la Paris.

(Agerpres)

P.C. 
C.C.

A 
tin
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PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Gheorghe Radulescu, a primit, 
marți, pe Anis Hassan Yahia, mi
nistrul economiei și industriei, con
ducătorul delegației economice gu
vernamentale din Republica Demo
cratică Populară a Yemenului, care 
se află într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
luat parte Nicolae M. Nicolae, mi-

nistru secretar de stat La Ministerul 
Comerțului Exterior.

In timpul convorbirii, au fost a- 
boedate probleme privind posibilită
țile de dezvoltare a relațiilor econo
mice dintre cele două țări, exprimîn- 
du-se dorința reciprocă de a se ac
ționa în continuare în direcția extin
derii și diversificării colaborării in 
diferite domenii de interes comun, 
a cooperării industriale și tehnico- 
științifice. (Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru felicitările deosebit 
de prietenești și bunele urări pe care le-ați adresat cu prilejul Zilei 

- naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Președinției 
R.S.F.I., Prezidiului U.C.I., popoarelor iugoslave și mie personal.

Folosesc și acest prilej pentru a vă adresa urările noastre cele mai 
bune de noi succese pentru prosperitatea Republicii Socialiste România 
și a poporului prieten român.

Este o satisfacție pentru mine de a putea exprima convingerea că 
relațiile prietenești și colaborarea fructuoasă dintre cele două țări și 
partide ale noastre se vor dezvolta cu succes și în viitor, spre binele 
popoarelor iugoslave și român, precum și în interesul socialismului, 
colaborării internaționale și păcii în lume.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

al

Am primit cu mare plăcere telegrama de felicitare a Excelenței 
Voastre cu ocazia Zilei noastre naționale. Doresc să vă transmit, Exce
lență, sincerele mele mulțumiri și aprecieri, împreună ou cele mai bune 
urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră și de continuă 
prosperitate pentru poporul român prieten.

ISA BIN SULMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Delegația economică sudaneză, con
dusă de Ibrahim Moneim Mansour, 
ministrul economiei naționale din 
Republica Democratică Sudan, a pă
răsit, marți dimineața, Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost conduși de Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, de alte per- 
»oane oficiale.

(Agerpres)

Cu prilejul semicentenarului U. R. S. S
Cu prilejul sărbătoririi împlinirii 

a 50 de ani de la constituirea Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, 
la ambasada U.R.S.S. din București 
a avut loc, marți, o conferință de 
presă.

Au luat parte reprezentanți ai pre
sei centrale, radioteleviziunii. Agen
ției „Agerpres". ai unor publicații 
periodice, precum și corespondenți 
ai presei străine și atașati de presă 
acreditați la București.

N. V. Maslennikov, Însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București, a vorbit despre în
semnătatea evenimentului aniversat.

, *
Marți dimineața, au plecat la Mos

cova. pentru a participa la manifes
tările prilejuite de sărbătorirea semi
centenarului U.R.S.S., delegația C.C. 
al U.T.C., condusă de Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.. 
ministru pentru problemele tineretu
lui .delegația Consiliului Național al 
Femeilor, condusă de Suzana Gâdea. 
președinta consiliului, si o delegație 
a Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de Octav Livezeanu, mem
bru al acestui

Externe, un numeros public. Au fost 
de față N. V. Maslennikov, insărci? 
nat cu afaceri al Uniunii Sovietice in 
România, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

*
Incepînd de miercuri. 20 decembrie, 

filmele prezentate în cadrul specta
colului de gală vor putea ti vizio
nate și la cinematograful „Timpuri 
Noi" din București și la alte cinema
tografe din țară.

★
La Casa prieteniei româno-sovietioe 

din Constanța a avut loc marți după- 
amiază simpozionul „File din litera
tura și arta militantă a Uniunii So
vietice".

★
La Timișoara, la Casa prieteniei 

româno-sovietice, a avut loc simpo
zionul cu tema „50 de ani de la con
stituirea statului sovietic".

(Agerpres)

consiliu.
* .. . țjț :. ■ <■ ■■ ■ ;

manifestărilor privind 
țâra noastră a 50 de

Revista

Adunare consacrată
aniversării Zilei Armatei

Populare Revoluționare 
a R. D. Vietnam

Marți-seara, la Casa Centrală a Ar
matei, a avut loc o adunare consa
crată celei de-a 28-a aniversări a Zi
lei Armatei Populare Revoluționare a 
Republicii Democrate Vietnam, la 
care au participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din gar
nizoana București.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Vietnam la 
București, Lam Van Luu, ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud 
la București, și membri ai celor două 
ambasade.

Adunarea a fost deschisă de gene
ralul locotenent Gheorghe Logofătu, 
care a adresat un călduros salut mi
litarilor eroicei armate a R.D. Viet
nam.

Despre însemnătatea evenimentului 
a vorbit Nguyen Dang Hanh.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi o foto-expoziție și filme în- 
fățișind aspecte din viața și activita
tea poporului și militarilor R.D. Viet
nam.

Cu același prilej," ambasadorul R.D. 
Vietnam s-a întîlnit cu militari ro
mâni dintr-o unitate de transmisiuni.

(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

Închisă și s-a răcit ușor, mai ales în 
nordul Moldovei. A nins temporar în 
Moldova, sudul și estul podișului Tran
silvaniei, nordul șl vestul Munteniei, 
local In Oltenia și sudul Banatului. Pre
cipitații sub formă de burniță, ploaie, 
lapovlță și ninsoare s-au semnalat în 
Bărăgan și Dobrogea. Cu totul izolat, in 
Banat, podișul Transilvaniei, nordul 
Moldovei și Oltenia, s-a semnalat și 
ceață. în cursul dimineții s-a produs 
polei în Banat. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, iar local, pe litoral și în 
zona de munte, a prezentat intensificări 
temporare. Temperatura la ora 14 oscila 
între minus 4 grade la Miercurea Clue 
și întorsura Buzăului și plus 3 grade la 
Rm, Vtlcea, Ploiești, Călărași, Urziceni, 
Mangalia, Tlrgoviște, Pitești și Curtea 
de Argeș. In București : Vremea a fost 
Închisă și s-a răciț ușor. Temporar a 
nins. Vîntul a suflat moderat. Tempera
tura maximă a fost de 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 decembrie. In țară : Vreme rece, 
mai ales tn prima parte a intervalului. 
Vor cădea precipitații slabe locale, Vîn
tul va prezenta Intensificări in sudul 
țării in prima parte a intervalului. 
Temperatura tn creștere ușoară către 
sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse Intre minus 12 și minus 2 gra
de, izolat mai coborîte în nordul tării 
și în depresiunile din estul Transilva
niei, iar maximele între minus 4 și plus 
5 grade. Spre sfîrșitul Intervalului se va 
semnala ceață. In București : Vremea 
va fi rece, mai ales ta începutul inter
valului. Vor cădea precipitații slabe. 
Vint moderat. Temperatura în scădere 
la început, apoi ușor variabilă. Ceată în 
a doua parte a intervalului.

12 ANI DE LA CREAREA FRONTULUI NATIONAL

DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD

COMITETULUI CENTRAL AL FRONTULUI 
NATIONAL DE ELIBERARE 
DIN VIETNAMUL DE SUD

Cu prilejul celei de-a XII-a aniversări a creării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, vă adresăm, dumneavoastră și eroicei 
populații sud-vietnameze, cele mai cordiale felicitări și un călduros 
salut prietenesc.

în cei 12 ani care au trecut de la crearea sa, Frontul Național de 
Eliberare s-a afirmat ca o puternică forță politică care a mobilizat mase 
largi ale populației sud-vietnameze la lupta pentru apărarea libertății 
și ființei naționale, împotriva agresiunii imperialismului american, pen
tru înfăptuirea unor transformări înnoitoare în viața poporului.

Reafirmăm
mân cu poziția Frontului Național de Eliberare, a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu 
în continuare poporului vietnamez întregul sprijin în lupta pentru 
triumful cauzei sale drepte.

Opinia publică din țara noastră, care a primit cu satisfacție știrea 
în legătură cu acordul realizat între Statele Unite și Republica Demo
crată Vietnam cu privire la încetarea acțiunilor militare și realizarea 
păcii, își exprimă speranța că, în cadrul convorbirilor de la Paris, se va 
ajunge la semnarea acordului, punîndu-se astfel capăt războiului din 
Vietnam și creîndu-se condiții pentru restabilirea păcii și dezvoltarea 
liberă a poporului vietnamez, a celorlalte popoare din Indochina, co
respunzător propriei lor voințe, fără nici un amestec din afară.

Urăm din toată inima populației sud-vietnameze succes deplin In 
lupta sa nobilă și ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare 
dintre Frontul Unității Socialiste din Republica Socialistă România și 
Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de Sud vor cunoaște o 
continuă dezvoltare, spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei în
țelegerii și păcii între popoare.

și cu acest prilej solidaritatea militantă a poporului ro-

al Republicii Vietnamului de» Sud, hotărîrea de a acorda

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII ’SOCIALISTE

Cu prilejul celei de-a XII-a ani- 
versări a creării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România, Uniunea Tineretului Comu
nist, Uniunea Asociațiilor Studenților 
din România, Comitetul Național

pentru Apărarea Păcii, Consiliul Na
țional al Femeilor, Comitetul Națio
nal de solidaritate cu lupta poporuldl 
vietnamez și Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa 
au adresat telegrame de felicitare 
organizațiilor similare din Republica 
Vietnamului de Sud.

Cauza dreaptă
a poporului vietnamez

este de neînvins!

In cadrul 
aniversarea în . 
ani de la crearea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, ftiarți seara 
a avut loc, la cinematograful „Cen
tral" din București, o gală de filme 
dooumentare, organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste. Pro
gramul galei a cuprins filmele „50 
de ani de existență a statului sovie
tic", „R.S.F.S. Rusă", „Ucraina mea", 
„R.S.S. Tadjică" și „Dacă n-ati fost 
în Letonia".

La spectacol au asistat Ioan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor

„PROBLEME ECONOMICE"
care apare lunar de 25 de ani, și-a consacrat activitatea 
informării și documentării cadrelor din economie, teore
ticienilor și studenților, celor ce studiază în învățămîn- 
tul de partid și în diverse forme de perfecționare a pre
gătirii.

Revista

Revista

Revista

„PROBLEME ECONOMICE"
însumează în fiecare număr analize și sinteze, reflecții 
asupra fenomenelor economice.

„PROBLEME ECONOMICE"
publică articole și studii prin care semnalează semnifi
cația si dimensiunile fenomenelor economiei mondiale 
și implicațiile lor.

O formă utilă de asigurare ADAS

„PROBLEME ECONOMICE"
realizează un flux continuu de comunicare cu econo
miștii — cercetători și practicieni — un dialog constant 
cu cititorii.

numeroasele forme de 
pe care Administra-

Printre 
asigurare 
ția Asigurărilor de Stat le pune 
la îndemîna cetățenilor se află 
Și 'asigurarea pentru cazurile, 
firește,, pedorite, de aocidente. 
Această formă de asigurare 
poate fi încheiată de orice per
soană în vîrstă de la 16 la 70 
de ani, indiferent de profesia 
și locul de muncă. Printre eve
nimentele neprevăzute, care se 
pot întimpla fie la domiciliu, la 
locul de muncă, pe stradă, în 
călătorie sau în timpul practi
cării sporturilor, figurează : ex
plozia, lovirea, căderea, alune
carea, prăbușirea de teren, trăs
netul, electrocutarea, arsura, 
accidentele produse de funcțio
narea sau folosirea mașinilor, 
cele întîmplate ca urmare a 
circulației mijloacelor de trans
port și altele. Pentru urmările 
survenite într-unul din aceste 
nedorite evenimente. ADAS își 
asumă riscul, achitând sumele 
asigurate.

accidente sint 
cu sume fixe 

Asi- 
se in-

Asigurările de 
de două feluri : 
șl cu sume convenite, 
gurările cu sume fixe 
cheie pentru 10 000 de lei în
caz de invaliditate permanentă 
totală și 5 000 de lei pentru de
ces. ambele din aocidente. A- 
ceastă asigurare se încheie pfe 
3 sau 6 luni (in funcție de pro
fesia asiguratului și de felul 
întreprinderii în care lucrează), 
sau pe durate mai mari, dar 
nu mai mult de 2 ani. Asigură
rile cu sume convenite (pen
tru cazurile de invaliditate 
permanentă și deces) se încheie 
pe durate de la 1 la 5 ani. la 
alegerea cetățenilor.

La ambele forme, primele de 
asigurare se stabilesc în func
ție de mărimea sumei pentru 
care solicitantul dorește să se 
asigure, de profesia și felul în
treprinderii în care .acesta lu
crează, precum și de durata 
contractului. Cei care preferă 
asigurarea cu forme fixe plă-

tesc o primă de 12 lei pe du
rata de 6 luni, iar în cazul asi
gurării cu sume convenite. pri
ma este aceeași, revenind cite 
1,60 lei pe an pentru fiecare 
1 000 de lei sumă asigurată. 
De menționat că la asigurările 
cu sume convenite prima de 
asigurare se poate plăti și eșa
lonat : semestrial, trimestrial 
sau lunar (cu condiția ca pri
ma să nu fie mai mică de 8 lei 
pe lună). De asemenea, la ce
rerea cetățenilor. ADAS a in
trodus și forma de achitare a 
primelor de asigurare pe bază 
de „consimțămint scris", care 
constă în împuternicirea pe 
care asiguratul o dă celor care 
îi achită drepturile bănești din 
muncă pentru a plăti Adminis
trație! Asigurărilor de Stat, in 
numele său, primele de asigu
rare, atît pentru asigurările în 
curs, cit și pentru cele pe care 
vrea să le incheie sau să le 
reînnoiască.

Abonindu-vă la revista ,,PROBLEME ECONOMICE”, reali
zați o informare și documentare economică selectivă, 

competentă, operativă !

Costul unui abonament pe anul 1973 la revista „Probleme Economice" 
este de lei 120

Se Împlinesc astăzi 12 ani de la 
crearea Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. Autentic 
exponent al intereselor și aspirațiilor 
fundamentale ale populației sud-viet- 
nameze, F.N.E. a devenit forța cata
lizatoare a întregii mișcări de elibe
rare națională, organizînd și condu- 
cind cu sucoes lupta plină de sacri
ficii a patrioților împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru apărarea libertă
ții și independenței naționale.

Revine F.N.E. meritul de a tl asi
gurat, in desfășurarea aoestei lupte, 
reunirea și închegarea intr-un singur 
front a tuturor forțelor patriotice na
ționale. Sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare, în cei 12 ani 
care au trecut de la crearea sa, pa- 
trioții sud-vietnamezi au înscris pa
gini de pilduitor eroism pentru 
triumful cauzei drepte a libertății po
porului. Forțele de eliberare au dat 
puternice lovituri mașinii de război 
americano-saigoneze și au eliberat 
mari părți din teritoriul țării, de la 
linia de demarcație pînă in Delta 
Mekongului, astfel incit astăzi pe 
patru cincimi din suprafața Vietna
mului de sud puterea reală este 
exercitată de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu. Concomitent cu operațiu
nile de pe fronturile de luptă, au 
fost depuse susținute eforturi de re
construcție în regiunile eliberate ; au 
fost împărțite țăranilor 2 milioane și 
jumătate de hectare de pămint, a 
fost lărgită rețeaua de școli, au fost 
construite spitale și numeroase punc
te sanitare, ceea ce face ca viața în 
aceste zone să se îmbunătățească 
progresiv, să înregistreze 
mări profund Înnoitoare.

De-a lungul anilor de război, care 
au cerut uriașe jertfe și privațiuni,

transfor-

Adunarea de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez

Consiliile de control muncitoresc si comisiile pe domenii
(Urmare din pag. I)

folosirea cit mai judicioasă a spații
lor de producție și a timpului de 
lucru, ridicarea calității produselor, 
respectarea tehnologiilor de fabrica
ție, combaterea risipei de fonduri, de 
materii prime și materiale, de com
bustibil și energie, sporirea contri
buției cercetării științifice la rezol
varea problemelor producției, reali
zarea în condiții optime a investiți
ilor, a sarcinilor pentru export.

Firește, realizarea acestor obiective 
depinde de modul în care consiliile 
de control muncitoresc, comisiile pe 
domenii vor acționa efectiv, de 
felul concret în care-și vor îndepli
ni atribuțiile. Pentru ca ele să-și do
vedească cu adevărat eficiența tre
buie să desfășoare o activitate rigu
ros ancorată în cerințele realită
ții, rezultat al unui efort perseve
rent de a pătrunde în adincul feno
menelor, de a identifica cauzele lip
surilor și a participa la luarea unor 
măsuri hotăritoare pentru bunul mers 
al activității practice dintr-un sector 
sau altul. Activitatea consiliilor de 
control muncitoresc și a comisiilor pe 
domenii trebuie să ducă, pretutindeni, 
la imprimarea in munca de control 
a unui spirit militant, combativ, exi
gent, să confere controlului și condu
cerii colective o inaltă calitate. De 
primă importanță este, in acest sens,

ca noile organisme colective să a- 
dopte, încă de la început, un stil de 
muncă operativ, concret, direct legat 
de viață, să nu devină tributare for
malismului, metodelor de muncă 
greoaie, birocrației, abuzului de șe
dințe, să activeze permanent, zi 
de zi, nu sporadic sau «la întîmplare, 
să dovedească vitalitate, mobilitate, 
capacitatea de a interveni prompt și 
de a urmări cu perseverentă înfăp
tuirea măsurilor destinate îmbunătă
țirii activității economice și sociale.

Consiliile și comisiile muncitorești 
vor răspunde menirii lor acționînd 
pentru desfășurarea unei ample ac
tivități de educare a oamenilor, pen
tru cultivarea, în fiecare colectiv, a 
atitudinii înaintate față de muncă și 
avutul obștesc, a trăsăturilor eticii și 
moralei comuniste, a spiritului civic, 
a responsabilității sociale față de 
roadele activității sale. Un loc im
portant între preocupările lor trebuie 
să-1 ocupe întărirea disciplinei în 
producție, respectarea normelor de 
protecție și igienă a muncii, promo
varea unor relații tovărășești Intre 
membrii colectivului.

Perfecționarea muncii de conduce
re colectivă in economie, a activită
ții de control prin constituirea con
siliilor și comisiilor muncitorești ri
dică în fața organizațiilor de partid 
sarcina de mare răspundere de a asi
gura ca aceste noi organisme colec

tive să treacă neîntîrziat la lucru, pe 
baza unor programe concrete, să-și 
îndeplinească scopul pentru care au 
fost create. Este necesar, de aceea, 
ca, încă de pe acum, să se ia măsuri 
de prefigurare a componentei lor, de 
stabilire a obiectivelor de lucru, ast
fel ca perioada pînă la desfășu
rarea adunărilor generale, ale sa- 
lariaților. care urmează să le 
confirme, să constituie un cîmp de 
verificare practică a modului lor d 
a munci, a capacității de a găsi cele 
mai bune soluții în rezolvarea sar
cinilor cu care se confruntă colec
tivele de muncă. In acest sens, or
ganizațiile de partid să se preocupe 
ca în consiliile și comisiile munci
torești să fie propuși cei mai buni 
oameni — muncitori, ingineri, teh
nicieni, economiști — cu rezulta L 
deosebite in producție, buni gospo
dari, cunoscuți pentru intransigența 
lor, spiritul de inițiativă și capaci
tatea organizatorică, pentru com
portarea exemplară in familie și so
cietate.

Adoptarea de către plenara C.C. 
al P.C.R. a măsurilor privind orga
nizarea consiliilor de control mun
citoresc asupra activității cconomi- 
co-sociale și a comisiilor pe dome
nii, va avea o influentă pozi
tiva în direcția dezvoltării democra
ției muncitorești. a democrației 
noastre socialiste, a participării oa
menilor la conducerea societății.

Cu prilejul împlinirii a 12 ani de 
la crearea Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, marți 
după-amiază a avut loc în Capitală o 
adunare de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, organizată de 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Comitetul Na
tional de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez.

Au participat Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Național al 
F.U.S., Tudor Ionescu, președintele 
Comitetului Național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, repre
zentanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R., numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei.

Au fost, de asemenea, prezenți Lam 
Van Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam la București, membri 
ai celor două ambasade.

Luînd cuvîntul, Silvia Zugravu, se
cretar al Comitetului P.C.R. al sec
torului î, a transmis, cu ocazia 
aniversării F.N.E., un călduros salut 
de solidaritate frățească, urări de noi 
și mari succese, exprimindu-și con
vingerea fermă că lupta dreaptă a 
poporului vietnamez pentru libertate, 
independență și reunificarea țării va 
triumfa.

Relevînd că oamenii muncii din 
țara noastră sprijină cu consecvență 
lupta dreaptă a poporului vietnamez, 
susțin poziția R.D. Vietnam, Frontu
lui Național de Eliberare și Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, vorbi
toarea a subliniat că România socia
listă, care militează activ pentru 
abolirea politicii imperialiste de do
minație, dictat și agresiune, pentru 
stingerea focarelor de conflicte și în
cordare, s-a pronunțat întotdeauna 
pentru o soluție politică a războiu
lui din Vietnam și a acționat în a- 
ceastă direcție. In acest context, vor
bitoarea a arătat că opinia publică 
din țara noastră își exprimă Speranța 
că în cadrul convorbirilor de la Paris 
se va ajunge la semnarea acordului 
realizat intre S.U.A. și R.D. Vietnam

cu privire la încetarea acțiunilor mi
litare și realizarea păcii.

Ne exprimăm profunda satisfacție 
că intre Frontul Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România și 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, între guvernele și 
popoarele țărilor noastre s-au stabilit 
și se dezvoltă relații de strînsă prie
tenie și solidaritate militantă. Schim
bul de mesaje, care a avut loc cu pri
lejul vizitei delegației de partid și 
guvernamentale in R.D. Vietnam, în
tre secretarul general al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și conducătorii 
Frontului Național de Eliberare și ai 
Guvernului Revoluționar '» Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, in 
frunte cu Nguyen Huu Tho, precum 
și vizita în țara noastră a delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu, 
condusă de către ministrul afacerilor 
externe, d-na Nguyen Thi Dinh, re
prezintă momente importante in evo
luția ascendentă a bunelor relații de 
prietenie și solidaritate internationa
lists existente intre poporul român și 
populația sud-vietnameză. Poporul 
român iși manifestă încrederea in 
victoria poporului vietnamez, în îm
plinirea aspirațiilor sale legitime de 
a trăi într-o patrie unificată, liberă 
și independentă, de a-și consacra 
toate forțele făuririi viitorului său 
fericit.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Lam Van Luu. El a trecut în revistă, 
pe larg, victoriile dobindite în cei 12 
ani de existență a Frontului Națio
nal de Eliberare care a condus cu 
succes populația sud-vietnameză in 
lupta sa dreaptă împotriva agre
siunii americane, eliberînd
meroase zone populate de 
lioane de oameni. Tocmai
victorii, a arătat el, împreună cu e-
forturiile permanente, pline de bună
voință, ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și ale Guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, au obligat Ad
ministrația S.U.A. să negocieze în 
mod concret. Cu acordul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu, al Guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam și 
al S.U.A. au început negocieri și s-a

nu- 
mi- 

aceste

ajuns la un proiect de acord pentru 
încetarea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam. Dacă acest proiect 
de acord ar fi fost semnat, atunci în 
Vietnamul de sud ar fi existat ime
diat o pace in independență și liber
tate, creindu-se condițiile pentru 
realizarea reconcilierii și uniunii na
ționale, iar guvernul S.U.A. ar fi a- 
vut prilejul de a înceta războiul de 
agresiune în mod onorabil.

Exprimînd indignarea față de atitu
dinea Statelor Unite de a tărăgăna 
semnarea acestui acord, vorbitorul a 
relevat că Administrația S.U.A. a or
donat reluarea bombardamentelor 
împotriva R.D. Vietnam, țară socia
listă, suverană, atacarea zonelor dens 
populate, la Hanoi și Haiphong, in
clusiv cu avioane B-52.

In continuare, vorbitorul s-a referit 
la sprijinul de care se bucură lupta 
populației din Vietnamul de sud în 
întreaga lume, subliniind înțelegerea 
și ajutorul prețios ale guvernului și 
poporului frate român, al guvernelor 
și popoarelor țărilor socialiste, state
lor iubitoare de pace și dreptate, or
ganizațiilor internaționale și popoare
lor progresiste, printre care și po
porul american.

Poporul vietnamez și poporul ro
mân sîht popoare frățești — a spus 
vorbitorul. Ele sint de mult timp le
gate prin relații bune de prietenie. 
Partidul, guvernul și poporul român, 
înainte, ca și acum, au acordat, în
totdeauna, poporului vietnamez spri
jin și ajutor multilateral. Conducă
torii partidului și ai statului român 
au ridicat in repetate rinduri glasul 
in sprijinul cauzei juste și al Luptei 
drepte a populației Vietnamului de 
sud impotriva agresiunii americane. 
Cu acest prilej, in numele Frontului 
Național de Eliberare, al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și al populației 
din Vietnamul de sud, noi exprimăm 
recunoștința profundă pentru spri
jinul și ajutorul prețios al Partidului 
Comunist Român, al guvernului și 
poporului român, pentru cauza luptei 
împotriva agresiunii americane, pen
tru salvarea țării, a populației din 
Vietnamul de sud — a declarat in 
încheiere Lam Van Luu.

(Agerpres)

i

forțele patriotice au avut de înfrun
tat un inamic dotat ou tehnica mili
tară cea mai modernă. Dar dîrzenia 
și înaltul patriotism ale forțelor de 
eliberare au răsturnat planurile for
țelor intervenționiste, inclusiv așa- 
nurnita „vietnamizare". întreaga des-1 
fășurare a evenimentelor a dovedit 
in mod concludent că soluțiile mili
tare, calea forței, nu pot aduce pro
motorilor acestora decît noi înfrîn- 
geri, că un popor hotărit să iși apere 
cu toată hotărîrea drepturile sale vi
tale, ființa națională, nu poate fi in- 
genuncheat.

Experiența războiului din Vietnam' 
a evidențiat încă o dată că în zilele 
noastre nu oonfruntarea armată, ci 
numai calea tratativelor politice, pur
tate în spirit constructiv, poate oferi 
cadrul rațional de reglementare a 
conflictelor.

Au trebuit să treacă cinci ani de 
negocieri dificile, in cadrul conferin
ței cvadripartite de la Paris, în cursul 
cărora Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a manifestat o poziție construc
tivă, cit și în întilnirile directe din
tre reprezentanții R. D. Vietnam și 
S.U.A. pentru a se contura, în fine, 
un acord destinat să ducă la înceta
rea războiului și la restabilirea păcii 
in Vietnam. întreaga opinie publică 
a așteptat ca acest acord să fie sem
nat cit mai grabnic, astfel incit să se- 
pună capăt războiului și să se in
staureze pacea. Spre decepția și 
dezaprobarea popoarelor, din partea 
americană s-au ridicat obstacole in 
calea semnării acordului, invocîn- 
du-sa diferite motive și prelungin- 
du-se astfel distrugerile -războiului și 
vărsarea de singe. Mai mult, intr-un 
moment în care toată lumea spera 
să se ajungă, în sfirșit, la depășirea 
dificultăților și semnarea acordului, 
S.U.A., după cum s-a anunțat, a.u re
luat pe scară largă bombardamentele 
și acțiunii^ militare navale împotriva 
R. D. Vietnam.

Problema conflictului din Vietnam 
nu își poate însă găsi soluționarea 
decît la masa tratativelor, iar relua
rea pe scară largă a operațiunilor 
militare nu poate decît să îngreune
ze negocierile și să întîrzie și mai 
mult semnarea acordului de pace.

Poporul român, care a urmărit eu 
profunde sentimente de solidaritate 
lupta eroică a forțelor patriotice sud- 
vietnameze, își reafirmă simpatia și 
sprijinul său internaționalist față de 
F.N.E., față de Republica Democrată 
Vietnam, hotărîrea de a ajuta pe 
plan material, politic și moral lupta 
neînfricată a întregului popor viet
namez, a celorlalte popoare din In
dochina pentru cauza lor dreaptă. 
După cum se știe, România socialis
tă a fost printre primele state care 
au recunoscut oficial Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, stabilind cu el 
relații diplomatice. Țara noastră s-a 
pronunțat în permanență, în confor
mitate cu cerințele . păcii și securi
tății internaționale, în favoarea tra
tativelor între părțije interesate, ca 
singura modalitate de natură să ducă 
la încetarea războiului din Vietnam, 
la rezolvarea pe cale politică a pro
blemei vietnameze, una din cele mai 
acute probleme ale vieții internațio
nale.

Poporul român, alături de forțele 
progresiste de pretutindeni, își ex
primă speranța că rațiunea politică 
va prevala, că angajamentele asu
mate de S.U.A. privind încheierea 
acordului de pace vor fi respectate, 
punîndu-se capăt cit mai curînd răz
boiului, pentru a se trece la retra
gerea totală a trupelor americane 
din Vietnam, la crearea tuturor con
dițiilor de natură să asigure po
porului vietnamez exercitarea depli
nă a dreptului său suveran, de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici 
amestec din afară.

Cu prilejul aniversării a 12 ani 
la crearea Frontului Național

un

de 
de 

Eliberare, poporul român iși expri
mă. din nou, solidaritatea fierbinte 
cu lupta eroică a poporului vietna
mez, nutrind convingerea fermă în 
triumful cauzei sale drepte.

Liviu RODESCU



viața internațională
°-N-u- Adunarea Generală a adoptat SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S

a-

HANOI 19 (Agerpres). — Mi
nisterul de Externe al R.D. Vietnam 
a dat publicității, la 19 decembrie, 
o declarație în care condamnă S.U.A. 
pentru bombardamentele violente e- 
fectuate împotriva orașelor Hanoi și 
Haifong și a altor regiuni și pentru 
poziția pe care se situează în pro
blema vietnameză.

începând din seara zilei de 18 de
cembrie și pină in dimineața zilei 
următoare — relevă declarația
vioanele S.U.A., inclusiv bombar
diere strategice de tip „B-52“, au 
efectuat sute de raiduri, ataci nd, în 
mod repetat, numeroase zone din 
Hanoi, Haifong și din provinciile 
Ha Tay, Ha Bac, Vinh Phu, Yen Bai, 
Nam Ha, Quang Ninh și alte regiuni. 
Ripostînd ferm, forțele armate și 
populația din zonele atacate au 
doborît numeroase avioane și au scos 
din luptă sau au capturat un niimăr 
de piloți americani.

în continuare, declarația amin
tește că, la 20 octombrie 1972, gu-

ale țării
CARACAS 19 (Agerpres). — Luînd 

euvîntul cu prilejul deschiderii com
plexului petrochimic național „Tabla- 
so“ din zona lacului Maracaibo, pre
ședintele Venezuelei, Rafael Caldera, 
s-a pronunțat pentru instituirea con
trolului de stat asupra zăcămiiftelor 
petrolifere ale țării. Venezuela — a 
subliniat președintele Caldera — este 
nemulțumită de faptul că principa
la sa bogăție, baza economiei națio
nale, este exploatată și comerciali
zată de monopolurile străine, care 
obțin din aceasta mari profituri, în 
dauna intereselor poporului venezue- 
lean.

ÎN URMA GREVEI 
MUNCITORILOR TIPOGRAFI

vernul S.U.A. a căzut de acord cu 
guvernul R. D. Vietnam asupra tex
tului unui acord privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam. Dar, imediat după aceasta 
— arată declarația — guvernul 
S.U.A. a refuzat să semneze acor
dul și a întreprins o serie de acți
uni prin care prevederile acestuia 
erau violate, introducînd mari can
tități de armament și zeci de mii de 
consilieri militari în Vietnamul de 
sud. Totodată, S.U.A. au intensificat 
războiul în amîndouă părțile Vietna
mului. Recent, în întrevederi con
fidențiale cu reprezentanții R. D. 
Vietnam, partea americană a cerut 
modificarea mai multor puncte din 
conținutul acordului. De asemenea, 
S.U.A. au îndemnat administrația- 
marionetă a lui Thieu să emită în 
mod public cereri absurde, pentru a 
submina acordul și a sabota aplica
rea sa. iucercînd să arunce asupra
R. D. Vietnam vina pentru rezultatul 
unor asemenea acte.

Aceste acțiuni ale S.U.A. nu pot 
îmbunătăți situația lor critică in 
Vietnamul de sud, iar tentativele de 
a forța poporul vietnamez, cu aju
torul bombelor și al obuzelor, să ac
cepte o soluționare a problemei viet
nameze în condițiile cerute de partea 
americană, reprezintă o încercare 
zadarnică — se arată în declarație. 
Poporul vietnamez va face să eșue
ze în mod complet încercările S.U.A. 
de a negocia de pe o poziție de forță, 
precum și toate manevrele lor de la 
masa conferinței. Poporul vietnamez 
dorește pacea în condiții de indepen
dență și libertate și, atît timp cit
S. U.A. persistă în prelungirea și in
tensificarea războiului, poporul între
gului Vietnam va face toate sacri
ficiile necesare și va continua lupta 
împotriva agresiunii, pentru salvarea 
națională, pină la victoria definitivă.

Guvernul R.D. Vietnam condamnă 
escaladarea războiului de către S.U.A. 
și cere guvernului american să înce
teze războiul de agresiune purtat în 
Vietnam, politica de „vietnamizare a 
războiului", să înceteze bombarda
mentele, operațiunile de minare, blo
cada și toate celelalte acte de război 
împotriva R.D. Vietnam, guvernului 
S.U.A. revenindu-i întreaga respon
sabilitate pentru toate consecințele 
serioase ale acțiunilor sale.

> NAȚIUNILE UNITE 19. — Corespondentul nostru, C. Alexan- 
droaie, transmite : Plenara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat, in 
ședința de luni, cele două proiecte de rezoluție prezentate de Româ
nia, împreună cu alte 31 de state membre, la punctul de pe agenda 
sesiunii intitulat „Tineretul, educarea sa în spiritul respectului față de 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului, problemele șj ne
voile sale, participarea sa activă • • •• -- -
rea internațională".

MOSCOVA 19 (Agerpres). — După 
cum informează agenția T.A.S.S., la 
Kremlin s-au desfășurat, 
marți, lucrările sesiunii 
Suprem al U.R.S.S.

In ședința comună a 
camere ale parlamentului 
Sovietul Uniunii și Sovietul Naționa
lităților — Nikolai Baibakov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al

luni și 
Sovietului

celor două 
sovietic —

Planificării, a prezentat un raport pe 
marginea proiectului planului econo
miei naționale pe 1973. In continua
re, Vasili Garbuzov, ministrul de fi
nanțe, a prezentat proiectul bugetu
lui de stat pe anul viitor. In urma 
dezbaterilor, deputății au aprobat le
gile cu privire la planul economiei 
naționale și la bugetul de stat pe 
anul următor.

MANIFESTĂRI
CONSACRATE
ANIVERSĂRII
REPUBLICII

la dezvoltarea națională și coopera- Încheierea lucrărilor Adunării Populare a R. P. Bulgaria

La Londra
nu a apărut luni

nici un ziar
LONDRA 19 (Agerpres). 

cursul zilei de luni, în capitala Marii 
Britanii nu a apărut nici un ziar, ca 
urmare a grevei declanșate de mun
citorii tipografi din acest sector de 
activitate.

Greva a fost declarată în semn de 
protest Împotriva hotărîrii tribuna
lului pentru relațiile industriale, 
cane a aplicait o amendă de 50 000 de 
lire sterline sindicatului muncitorilor 
din metalurgie sub acuzația de a fi 
exclus pe unui dintre membrii săi 
care nu s-a supus hotărîrii sindicale 
privind încetarea lucrului.

Agențiile de presă informează că 
aceasta este a doua „grevă politică" 
oare afectează cotidienele britanice, 
ta cursul acestui an. Se reamintește 
astfel, că în luna iulie a. c„ ta Marea 
Britanie nu au apărut ziare timp de 
O săptămînă, cînd tipografii au de
clarat grevă în semn de solidaritate 
DU docherii arestați.

Adoptarea celor două proiecte 
marchează recunoașterea inițiative
lor și eforturilor consecvente ale 
României, îndreptate spre promo
varea colaborării internaționale in 
domeniul de importanță majoră al 
educării tineretului în spiritul idea
lurilor de pace și progres social, al 
participării tinerei generații la acti
vitățile de dezvoltare națională și 
cooperare internațională.

Prima rezoluție, vizînd transpu
nerea în viață a Declarației Națiuni
lor Unite cu privire la promovarea 
in rindurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțele
gere între popoare — document 
elaborat de România și adoptat în 
unanimitate de Adunarea Generală 
în anul 1965 — „cere statelor, orga
nismelor interesate ale Națiunilor 
Unite și agențiilor specializate ale 
O.N.U. să acorde o mai mase aten
ție transpunerii în viață a prevede
rilor Declarației, în special în stabi
lirea politicii și programelor privind 
tineretul". Totodată, Adunarea Ge
nerală adresează un apel solemn tu
turor statelor, precum și organiza
țiilor internaționale guvernamentale 
și neguvernamentaie cu statut con
sultativ pe lingă Consiliul Economic 
și Social, să întreprindă acțiuni a- 
decvate pentru a sădi în rindurile 
tineretului respectul față de toți oa
menii — indiferent de naționalitate, 
rasă, sex sau religie — considerație 
față de valorile umane, devotament 
față de idealurile de pace, libertate 
și progres și față de cauza dreptu
rilor omului. Rezoluția subliniază că 
Adunarea Generală a hotărît să 
examineze periodic modul de apli
care a principiilor Declarației, pe 
baza unor noi rapoarte elaborate de 
secretarul general, conținând propu
neri, recomandări Și informații 
materie.

Cea de-a doua rezoluție, privitoare 
la „Multiplicarea canalelor de co
municație cu tineretul și organizații
le sale internaționale", relevă nece
sitatea îmbunătățirii actualelor me
tode de comunicație și cooperare 
între Națiunile Unite și tineretul 
lumii, a sporirii rolului O.N.U. în 
dezvoltarea contactelor și legăturilor 
dintre organizațiile naționale și in
ternaționale ale tineretului.

Adunarea Generală — subliniază 
rezoluția — aprobă propunerea se
cretarului general al O.N.U. de a se 
convoca un grup consultativ ad-hoc 
de lucru, care să elaboreze propu
neri de măsuri și activități ce vor 
trebui întreprinse de către O.N.U. 
pentru a veni în întâmpinarea nevoi
lor și aspirațiilor tineretului. In în
cheierea rezoluției este inserată ho- 
tărîrea Adunării Generale de a re
examina, la cea de-a 30-a sesiune 
a sa, problema multiplicării canale
lor de comunicație cu tineretul, iar 
la sesiunea viitoare să examineze 
situația socială a tineretului lumii.

SOFIA 19. — Corespondentul Ager
pres, C. Amariței, transmite : Marți 
s-au încheiat la Sofia lucrările ce
lei de-a cincea sesiuni a Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria. In urma 
dezbaterilor, desfășurate timp de 
două zile, deputății au adoptat le
gea planului unic de dezvoltare so-

cial-economică 
gea cu privire 
1973. Adunarea 
țat pentru adoptarea hotărîrii Plena
rei din 
Bulgar, 
velului 
nai.

a R.P. Bulgaria si le
la bugetul de stat pe 
Populară s-a pronun

decembrie a C.C. al P.C. 
cu privire la creșterea ni- 
de trai ca program natio-

Succese ale patrioților
din Guineea-Bissau

ALGER 19 (Agerpres). — In cursul 
lunii noiembrie, patrioții din Gui
neea Bissau au scos din luptă peste 
200 de militari inamici — menționea
ză un comunicat al Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și 
(P.A.I.G.C.),

Insulele Capului Verde 
dat publicității la Al-

ger. în ciuda bombardamentelor ma
sive întreprinse de aviația portughe
ză asupra regiunilor eliberate — se 
arată în comunicat — forțele patrio
tice au lansat 75 de operațiuni ofen
sive împotriva unor tabere fortifi
cate inamice și asupra pozițiilor unor 
unități portugheze.

agențiile de presă transmit:

Italia. La Torino a avut loc o mare manifestație a muncitorilor de la uzinele 
„Fiat" pentru apărarea locurilor de muncă și îmbunătățirea condițiilor de 

viață

Primul ministru al Noii 
Zeelande l-a primit pe am
basadorul României. Amba- 
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Noua Zeelandă, Iosif Gheor
ghiu. a fost primit de Norman Kirk, 
primul ministru ;
externe neozeelandez, cu prilejul în
cheierii misiunii sale diplomatice in 
această ’ "
dorul român a fost primit 
audiență și de Sir Denis Blundell, 
guvernatorul general al Noii Zee
lande. Convorbirile au 
dorința și posibilitatea 
continue a relațiilor între cele două

și ministrul de

țară. De asemenea, ambasa- 
român a fost primit în

subliniat 
dezvoltării

Cu ocazia încheierii mi
siunii în Anglia a ambasa
dorului României, VasUe Pun- 
gan, Anthony Royle, subsecretar de 
stat parlamentar la Foreign Office, 
a oferit, în numele guvernului bri
tanic, un dejun. Au participat lordul 
Errol of Hale, sir Gilbert Longden 
— deputat în Camera Comunelor, 
președintele Centrului Marea Brita- 
nie-Europa de răsărit, James John
son, președintele grupului parlamen
tar anglo-romăn, sir John Stevens, 
președintele Centrului pentru relații 
comerciale Est-Vest, sir Michael 

sir 
de

labil pentru o perioadă de cinci ani, 
vizează, prin instaurarea preferințe
lor vamale, sporirea schimburilor
comerciale între parteneri.

comerciale Est-Vest, sir 
Carver, șeful Statului Major, 
Thomas Brimelow, subsecretar 
stat Ia Foreign Office.

Tanzania a anunțat că va 
restabili relațiile diploma
tice cu R.D.G. După cum anun‘ă 
un comunicat al postului de radio 
Dar-Es-Salaam, citat de agenția 
A.D.N., guvernul Republicii Unite 
Tanzania a hotărît să recunoască 
R.D.G. și să stabilească relații diplo
matice, la rang de ambasadă.

BELGRAD. — Un numerot 
public, cadre didactice universi
tare, studenți s-au întrunit in 
aula Facultății de științe politice 
din capitala Iugoslaviei, pentru 
a audia conferința „România : 
25 de ani de la proclamarea re
publicii". Ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Vasile Sandru, 
a subliniat însemnătatea isto
rică a instaurării republicii în 
România, a evocat evenimentele 
revoluționare care au creat pre
misele înfăptuirii acestui act 
memorabil și a scos în evidență 
dezvoltarea țării noastre in anii 
socialismului, in pătrarul de 
veac care a trecut de la impor
tantul eveniment.

★
VARȘOVIA. — In cadrul „Zi

lelor filmului românesc", in cu
noscutele centre industriale din 
bazinul silezian — Katowice și 
Czestochowa — și în localitatea 
Ciechanow din ■ voievodatul 
Varșovia au avut loc, in pre
zența unei delegații de cineaști 
români, spectacole de gală 
filmele „Pădurea pierdută" 
„Decolarea".

★
TIRANA. — La Galeriile 

artă s-a deschis expoziția 
pictură românească cuprinzind 
lucrări ale artiștilor plastici 
Michaela Eleutheriade și Gheor- 
ghe Ionescu. La vernisajul expo
ziției au asistat Mantho Bala, 
adjunct al ministrului învăță-' 
mintului și culturii și președinte 
al Comitetului de artă și cultu
ră, și alte persoane oficiale.

★
BONN. — La Centrul de in

formații al orașului Bochum 
din R.F. a Germaniei a avut loc 
o seară de filme documentare 
românești. Au fost 
filmele documentare 
dia română" 
șului", care 
succes și au 
interes și de

cu
fi

de 
de

Republica Malgașă și R.D. 
Vietnam au hotărît să sta
bilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă, se arată intr-o 
declarație publicată de Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Malgașe.

KilH Ir Son, secre*ar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Guineea, condusă 
de Lansana Beavogui, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului
Democrat din Guineea și prim- 
ministru al Republicii Guineea, care 
se află intr-o vizită in R.P.D. Co
reeană.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, va vizita 
în fe.bruarie Republica Bangladesh, 
la invitația guvernului acestei țări. 
El va discuta cu oficialitățile compe
tente problema prelungirii progra
mului Națiunilor Unite pentru aju
torare și reconstrucție în Bangla
desh, care — conform prevederilor 
inițiale — urmează să înceteze la 
sfîrșitul lunii martie.

Delegoțîa guvernamen
tală comercială chineză, 
condusă de Pai Sian-kuo, ministrul 
oomerțului exterior, care se află in 
Shri Lanka, a făcut o vizită primu
lui ministru al acestei țări, Sirimavo 
Bandaranaike, cu care a avut o con
vorbire prietenească.

Un proiect privind folosirea 
unui satelit artificial pentru 
difuzarea de informații in ca
drul lumii arabe se află in sta
diu de pregătire. Durata lucră
rilor pentru executarea acestui 
proiect — relevă agenția France 
Presse — este apreciată la doi 
ani.

Reprezentanții celor cinci 
țări membre ale Pactului 
Andin — Chile, Ecuador, Colum
bia, Bolivia și Peru — și o delega
ție din Mexic și-au încheiat convor
birile desfășurate la Lima. A fost 
semnat un acord privind formarea 
unei comisii mixte andino-mexicane, 
avînd drept scop dezvoltarea coope
rării intre aceste state în domeniile 
industrial, comercial, financiar, teh
nic și științific.

Zilele acestea țara noastră l-a avut 
ca oaspete, aflat în vizită oficială, pe 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bulgaria, Petăr Mla- 
denov. înscriindu-se pe linia contac
telor sistematice, la cele mai diverse 
niveluri, intre reprezentanții țărilor 
noastre, această vizită a prilejuit o 
nouă expresie a raporturilor' frățești 
româno-bulgare, care se dezvoltă 
rodnic între popoarele și partidele 
noastre, între România și Bulgaria 
aflate în plin avint al construcției 
socialiste.

Cu prilejul vizitei s-a dat o înaltă 
apreciere întîlrurilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și Todor 
Jivkov, priim-secretar ai C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
întilniri devenite tradiționale și care, 
prin rezultatele lor fructuoase, mar
chează de fiecare dată momente de 
cea mai mare însemnătate in evolu
ția ascendentă a relațiilor româno- 
bulgare.

Principalul moment al vizitei l-a 
constituit primirea oaspetelui bulgar 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ministrul de externe bulgar a trans
mis conducătorului partidului și sta
tului nostru un cordial salut din 
partea tovarășului Todor Jivkov și 
cele mai bune urări de noi succese 
în construcția socialistă. La rindul 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
rugat pe oaspete să adreseze tovară
șului Todor Jivkov un călduros salut 
și oele mai vii urări de succes in 
realizarea măsurilor de dezvoltare 
continuă a Bulgariei prietene.

Convorbirile dintre miniștrii de ex
terne român și bulgar au prilejuit, 
așa cum se arată în comunicatul co
mun, o amplă informare reciprocă 
ou privire la succesele obținute de 
popoarele noastre, sub conducerea 
partidelor comuniste, în opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în mod firesc, 
locul central în convorbiri l-au ocu
pat stadiul actual al relațiilor bila
terale, precum și perspectivele dez
voltării lor ulterioare, exprimîndu-se 
satisfacția față de evoluția continuă 
a raporturilor de trainică prietenie 
frățească și colaborare multilaterală 
dintre țările noastre — raporturi 
fundamentate pe principiile mar- 
xism-leninlsmului și internaționalis
mului socialist, în spiritul noului 
Tratat de prietenie, colaborare și a-

sistență mutuală, pe egalitatea în 
drepturi și avantajul reciproc.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
progresele înregistrate, în ultima 
vreme, în direcția intensificării 
schimburilor de experiență, realizări
lor în domeniul cooperării bilaterale 
și specializării în producție, în spe
cial in ramuri hotăritoare ale econo
miei naționale, cum ar fi construc
țiile de mașini, metalurgia, chimia, 
transporturile, industria ușoară, agri
cultură, creșterea an de an a schim
burilor reciproce de mărfuri. A fost, 
de asemenea, subliniată importanța 
Programului oomplex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R., adoptat la București.

Animate de interese și aspirații co
mune, România și Bulgaria sint 
profund interesate in instaurarea în 
Europa a unei atmosfere de destin
dere, încredere și securitate, care să 
favorizeze conlucrarea pașnică intre 
toate popoarele continentului. De 
aceea, in cadrul schimbului de vederi 
dintre cei doi miniștri, relevindu-se 
importanța procesului de normalizare 
a relațiilor, rolul contactelor directe 
la nivel înalt oa factor de înțelegere 
reciprocă și îmbunătățire a climatu
lui politic general, s-a acordat o a- 
tenție deosebită problemelor secu
rității și oolaborării pe continentul 
nostru, convocării conferinței euro
pene. Evidențiind rolul țărilor socia
liste în dezvoltarea procesului de 
destindere in Europa, părțile au re-

0 nouă contribuție la evoluția
ascendenta a relatiior de prietenie

si colaborare româno-bulgare
După cum se arată în comunicat, 

convorbirile au reliefat voința de a se 
acționa pentru realizarea, la terme
nele stabilite, a acordului privind 
construirea în comun a complexului 
hidroenergetic de pe Dunăre, în zorna 
Cioara-Belene, asupra căruia, după 
cum se știe, s-a convenit la ultima 
întâlnire dintre conducătorii de partid 
și de stat ai țărilor noastre. S-a re
afirmat, totodată, dorința de a inten
sifica colaborarea în domeniile edu
cației, culturii, învățămîntului, știin
ței, mijloacelor de informare ta 
masă, sportului, turismului.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate un șir de probleme ale si
tuației internaționale actuale. Cei doi 
miniștri au reafirmat hotărirea ță
rilor lor de a contribui permanent la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală cu statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via, cu țările membre ale C.A.E.R.. la 
întărirea unității și coeziunii cu toa
te țările socialiste.

afirmat hotărirea guvernelor lor de 
a contribui in mod eficient la succe
sul consultărilor multilaterale de la 
Helsinki, la pregătirea și ținerea con
ferinței pentru securitate și colabo
rare.

România și Bulgaria consideră că 
Ia această conferință ar trebui să fie 
adoptat un document care să pună 
bazele unui sistem de securitate și 
să confirme principiile fundamentale 
ale relațiilor dintre statele europene, 
așa cum au fost enunțate în Decla
rația de la Praga din ianuarie 1972 
privind pacea, securitatea și colabo
rarea în Europa. Extinderea colabo
rării economice, tehnieo-științifice, 
culturale, turistice și în alte domenii 
între țările europene ar trebui sti
mulată prin adoptarea, de către vii
toarea conferință, a unor măsuri co
respunzătoare. A fost subliniată, 
totodată, necesitatea creării unu; 
organism permanent care să continue 
activitatea în direcția securității și 
cooperării europene.

O importanță considerabilă pentru 
înfăptuirea securității europene o 
are dezvoltarea colaborării in Bal
cani, transformarea acestei regiuni, 
care a cunoscut atîtea frământări in 
decursul istoriei, intr-o regiune a 
păcii și înțelegerii. Ca țări balcanice, 
România și Bulgaria se pronunță 
hotărît pentru realizarea acestui 
deziderat, manifestă inițiativă con
cretizată prin propuneri construc
tive. în această direcție, convorbi
rile de la București au relevat 
dorința guvernelor României și 
Bulgariei de a intensifica și dezvolta 
colaborarea pașnică între statele din 
Balcani, pe baza principiilor drep
tului internațional, în vederea ins
taurării în această zonă a unui climat 
de pace, bună vecinătate și colabo
rare rodnică.

Convorbirile 
prilejuit o nouă 
rității depline 
poporului 
popoare din Indochina ; încă o dată 
s-a făcut auzit glasul ferm al țărilor 
noastre care, alături de celelalte țări 
socialiste, de toate forțele social- 
politice iubitoare de pace ale ome
nirii cer ca S.U.A. să semneze acor
dul cu R.D. Vietnam, creindu-se 
astfel condiții pentru restabilirea 
păcii și dezvoltarea liberă a popoare
lor din această parte a lumii.

Preocupate de necesitatea instau
rării în întreaga lume a unei atmos
fere de destindere și bună înțelegere, 
România și Bulgaria se pronunță 
pentru stingerea tuturor conflictelor 
și rezolvarea lor pe calea tratative
lor, respectîndu-se interesele națio
nale ale popoarelor ; ele apreciază 
in același timp că pentru asigurarea 
unei păci trainice și întărirea secu
rității în lume este necesar să se 
adopte măsuri efective în vederea 
încetării cursei înarmărilor, înfăp
tuirii dezarmării generale și, în spe
cial, a dezarmării nucleare.

Atmosfera de prietenie și înțele
gere reciprocă în care s-au desfă
șurat convorbirile, înțelegerea conve
nită de a se continua întâlnirile și 
consultările reciproce dintre miniș
trii de externe ai României și Bul
gariei constituie o nouă expresie a 
hotărîrii partidelor, guvernelor și 
popoarelor noastre de a acționa și 
în viitor pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești româno-bulgare, ceea ce 
corespunde pe deplin intereselor 
ambelor țări, intereselor unității și 
coeziunii tuturor țărilor socialiste, 
ale păcii în Europa și în lume.

Lucrările Congresului na
țional constitutiv al Centra
lei muncitorilor revoluției 
peruane (C.R.T.P.) au luat sfirșit 
la Lima. Participanții și-au exprimat 
sprijinul față de procesul de trans
formări structurale pe care îl par
curge țara ■ în prezent, angajîndu-se 
să depună toate eforturile pentru a 
infringe orice tentativă de agresiune 
a monopolurilor occidentale ce ar în
cerca să subjuge Peru sub raport 
economic sau politic, să împiedice 
poporul peruan de a fi stăpînul pro
priilor sale destine.

Violonistul român Ion Voicu 
a concertat la Viena sub ba
gheta dirijorului iugoslav, Gika 
Zdravkovici. Publicul aflat in 
marea sală de concerte a clădi
rii Societății prietenilor muzicii, 
„Musikverein", a aplaudat cu 
căldură pe interpretul român.

prezentate 
„Rapso- 

și „Zidurile ora- 
s-au bucurat de 
fost semnalate cu 
presa locală.

★
NICOSIA. — In orașul cipriot 

Famagusta a avut loc o seară 
culturală românească. Cu acest 
prilej, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al României in Cipru, Ion An
gliei, a vorbit despre succesele 
dobindite de poporul român în 
cei 25 de ani care au trecut de 
la proclamarea republicii. A. 
Lambrias, secretarul districtului 
Peo, care ne-a vizitat tara, a im- 
părtășit asistenței impresiile sale 
despre realizările României so
cialiste și a subliniat relațiile 
prietenești care se dezvoltă in 
toate domeniile între poporul 
român și poporul cipriot.

★
BUENOS AIRES. — Ambasada 

țării noastre a organizat o con
ferință de presă la care au par
ticipat reprezentanți ai ziarelor 
centrale argentinene și ai prin
cipalelor posturi de radio. Am
basadorul român. Victor Flores- 
cu, a făcut o expunere, eviden
țiind succesele obținute de po
porul român, in anii de după 
proclamarea republicii, în do
meniile politic, economic și so
cial, in dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu state
le din întreaga lume.

★
LAGOS. — La Biblioteca Cen

trală din Lagos s-a deschis o ex
poziție de artă grafică contem
porană românească. La vernisaj 
au participat reprezentanți ai 
vieții cultural-artistice din capi
tala Nigeriei, membri ai co^vțilui 
diplomatic, ziariști, un num&ros 
public.

Nava spațială „AP0LL0-17“
a amerizat

româno-bulgare au 
reafirmare a solida- 
cu lupta eroică a 

vietnamez, a celorlalte

Eugen IONESCU

Lucrările triplei sesiuni 
ministeriale a Pieței comu
ne lărgite, la care participă mi
niștrii afacerilor externe, ai agricul
turii și ai transporturilor au continuat 
marți la Bruxelles. Comentînd rezul
tatele dezbaterilor din cursul ședin
țelor de dimineață, agenția France 
Presse relata că miniștrii nu au făcut 
nici un fel de progres asupra proble
melor înscrise . pe ordinea de zi.

Noul cabinet laburist aus
tralian premierului Gough 
Whitlam a depus jurămîntul. Șeful 
guvernului și-a rezervat portofoliul 
afacerilor externe. Vice-premierul 
Lance Barnard este, de asemenea, 
ministru al apărării.

Acordul polono-vest-ger- 
mOn ’n problema preîntimpinării 
impunerii duble a veniturilor și pro
prietăților a fost semnat la Var
șovia. Acordul vizează impunerea 
acelor întreprinderi și lucrători ai 
ambelor părți care își ^desfășoară ac
tivitatea pe teritoriul celuilalt stat, 
precum și alte domenii. Agenția 
P.A.P. relevă că acest acord urmea
ză să contribuie la facilitarea dez
voltării relațiilor economice dintre 
R.P. Polonă și R.F. a Germaniei.

Un acord comercial între 
Piața comună și Egipt a fost 
semnat la Bruxelles. Acordul, va-
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Nava spațială ,.A- 
pollo-17“ a amerizat la 
ora 19,25 G.M.T., in 
Oceanul Pacific, in
tr-o zonă* situată la 
aproximativ 640 km. 
sud-est de arhipelagul 
Samoa. Cu aproxima
tiv 1 minut și jumă
tate înainte de ame
rizare s-au deschis 
două parașute de frî
nare și 
parașute, 
sigurat

apoi alte 3 
care au a- 
amerizarea

lentă a capsulei „A- 
merica" în apele 
ceanului.

Această operațiune 
a fost precedată de 
separarea modulului 
de comandă „Amen

de 
la 
de 

Ast- 
i co

de 
la 
E-

ca“ de modulul 
serviciu (avi nd 
bord aparatele 
zbor și motorul). , 
fel. numai capsula 
nică a modulului 
comandă, avindu-i 
bord pe Cernan.

O-
s-a
Pă-

vans și Schmitt, 
îndreptat spre 
mint, într-o poziție de 
„frînare". cu baza în 
direcția de zbor.

Nava spațială 
polio-17“ 
păturile 
superioare ale 
la o altitudine 
proximativ 120 
lometri, cu o 
de 11 kjjometri 
secundă.

„A- 
a pătruns in 
atmosferice 

Terrei 
de a- 
de ki- 
viteză 

pe

CONFERINȚĂ DE PRESĂ IN COSMOS : 
Examinarea rocilor va elucida fenomene deocamdată 

enigmatice
Cei trei’ membri ai 

echipajului misiunii 
spațiale „Apollo-17“ 
au ținut, marți, la ora 
1,00, ora Bucureștiului, 
o conferință de presă 
televizată, transmisă 
,,in direct" de la bor
dul cabinei de coman
dă „America". Răs- 
punzînd unei întrebări, 
Schmitt a apreciat că 
rezultatele explorării 
zonei Taurus-Littrow 
au răspuns obiectivului 
principal — obținerea 
unei game cit mai 
largi de mostre de 
rocă selenară. „Am re
coltat roci dintre cele 
mai vechi, din masivul 
de nord și de sud. Am 
găsit de asemenea roci 
dintr-o perioadă inter
mediară și de forma-

ție mai recentă. Cea 
mai importantă des
coperire o x constituie 
însă rocile de culoare 
portocalie, rezultată 
prin acțiunea apei sau 
a gazelor. Deși nu este 
absolut necesar ca roca 
respectivă să fie de 
origine vulcanică, ea 
este, în orice caz, re
zultatul unui proces 
care a avut loc în in
teriorul solului lunar".

Schmitt, căruia i-au 
fost adresate cele mai 
multe întrebări, a afir
mat, de asemenea, că 
speră ca examinarea 
rocilor jn laboratoarele 
de pe Pămînt să elu
cideze o serie de feno
mene deocamdată e- 
nigmatice.

La rîndul său, Ro
nald Evans a afirmat 
că orbita circumlunară 
pe care a evoluat, di
ferită de cea a misiu
nilor anterioare, i-a 
permis să descopere 
zonele de culoare por
tocalie de pe Selene, 
fapt neremarcat de 
membrii celorlalte e- 
chipaje „Apollo".

în legătură cu pers
pectivele viitoarelor 
misiuni în spațiul in
terplanetar, coman
dantul echipajului, Eu
gene Cernan. și-a ex
primat convingerea că 
omul va pătrunde și 
mai adine în Cosmos, 
ajungind, poate, chiar 
înainte de sfîrșitul a- 
cestui secol, pe Marte.
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