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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășul Aristides Pereira

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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ȘEDINȚA COMITETULUI
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Tn ziua de 13 noiembrie 1973 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

La ședință au luat parte ca invitați 
membri ai guvernului, șefi ai unor insti
tuții centrale, activiști de partid și de stat.

Comitetul Executiv a luat în discuție 
analiza și propunerile cu privire la princi
palele probleme ale dezvoltării energeticii 
în Republica Socialistă România și măsu
rile de economisire a combustibililor și 
energiei electrice.’Pe marginea analizei și 
propunerilor prezentate au luat cuvintul nu
meroși vorbitori, membri ai Comitetului 
Executiv și reprezentanți ai unor ministere 
economice.

în încheierea discuțiilor la acest punct de 
pe ordinea de zi a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Pe baza analizei prezentate și a conclu
ziilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comi
tetul Executiv a adoptat o hotărîre cu pri
vire la principalele probleme ale dezvoltării 
energeticii în Republica Socialistă România 
și măsurile de economisire a combustibi
lilor și energiei electrice, care se dă publi
cității separat.

Comitetul Executiv a ascultat o informare 
prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, cu privire la poziția României față 
de conflictul din Orientul Mijlociu și con
tribuția sa la soluționarea acestuia.

Comitetul Executiv a luat cunoștință cu 
vie satisfacție de activitatea intensă, multi
laterală desfășurată de conducerea partidu
lui și a statului, de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 
primul moment al izbucnirii ostilităților 
din octombrie a.c., în vederea încetării ime
diate a conflictului și trecerii fără întîrziere

la o reglementare politică care să asigure 
statornicirea unei păci drepte, trainice în 
această zonă a lumii. Prin declarațiile ofi
ciale și luările de poziție din cuvîntările 
rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
această perioadă, prin mesajele adresate de 
președintele Consiliului de Stat conducăto
rilor de state și guverne, prin propunerile 
și inițiativele întreprinse, în spiritul pozi
ției consecvente a partidului și statului nos
tru, România și-a adus, și în acest caz, o 
contribuție activă în direcția găsirii căilor 
de rezolvare politică a situației din Orien
tul Mijlociu.

Apreciind în mod deosebit promptitudi
nea cu care s-a acționat pentru atingerea 
acestor țeluri, Comitetul Executiv a dat o 
înaltă apreciere aportului personal al se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și promo
varea consecventă a poziției României, la 
inițiativele luate de țara noastră.

Ultimul conflict a demonstrat că este 
necesară aplicarea consecventă a rezoluției 
din noiembrie 1967 a Consiliului de Secu
ritate, care să ducă la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocupate, Ia 
recunoașterea și garantarea suveranității 
naționale și a integrității teritoriale a tu
turor statelor din zonă, la reglementarea 
problemei populației palestinene în confor
mitate cu aspirațiile ei legitime-

Desfășurarea evenimentelor, semnarea 
acordului pentru consolidarea încetării fo
cului au confirmat, încă o dată, justețea 
politicii țării noastre, a stăruințelor sale în 
vederea rezolvării conflictului pe cale po
litică.

Comitetul Executiv a apreciat că în pre
zent există premise favorabile pentru a se 
ajunge la o reglementare definitivă a con
flictului și a stabilit ca România să-și adu
că și în viitor contribuția pentru consolida

rea încetării focului, pentru dezangajare 
militară, creîndu-sc astfel condițiile înce
perii lucrărilor conferinței de pace, care să 
ducă la soluționarea pe cale politică a pro
blemelor complexe ale regiunii și la lichi
darea pentru totdeauna a conflictului.

Comitetul Executiv consideră că la aceas
tă conferință, sub egida O.N.U., alături de 
părțile direct implicate, trebuie să parti
cipe și alte state — mari, mijlocii și Mici 
— de pe diferite continente și îndeosebi 
din Europa și Africa, care doresc și pot 
aduce o contribuție constructivă la instau
rarea unei păci drepte și trainice în Orien
tul Apropiat.

în spiritul răspunderii față de destinele 
lumii contemporane, România socialistă va 
continua să acționeze, pe toate căile, cu 
aceeași perseverență ca și pină acum, pen
tru reinstaurarea liniștii în Orientul Apro
piat, pentru statornicirea unor raporturi 
noi, dd încredere și colaborare în această 
zonă geografică, astfel îneît popoarele care 
trăiesc aici să-și poată concentra eforturi
le mersului lor înainte pe calea dezvoltă
rii independente, economice și sociale — 
ceea ce corespunde intereselor cauzei păcii 
și destinderii în Orientul Apropiat și în în
treaga lume.

în continuare, Comitetul Executiv a apro
bat propunerile privind reducerea prețuri
lor de producție și livrare la unele mașini 
agricole, precum și îmbunătățirea sistemu
lui de reglementare a stocurilor de mate
riale și produse, corelate cu problemele de 

1 plan.
Comitetul Executiv a hotărît să convoa

ce Plenara Comitetului Ceptral al Parti
dului Comunist Român în ziua de 28 no
iembrie 1973.

în încheiere, Comitetul Executiv a rezol
vat unele probleme ale activității curente.

Marți după-amiază au început 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, și tovarășul Aristides Pe
reira, secretar general al Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde, care, împreună ou o 
delegație a P.A.I.G.C., face o vi
zită de prietenie în țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

Din delegația P.A.I.G.C. fac 
parte tovarășii : Josă de Figuei
redo Araujo, membru al Co
mitetului Executiv al P.A.I.G.C., 
ministru de stat însărcinat cu 
problemele Secretariatului Ge
neral al Guvernului, și dr. Fi
delis Almada, membru al Con
siliului Superior al P.A.I.G.C., mi
nistru al justiției și al populației.

La convorbiri participă tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, Comei Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Coman, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cordial pe oaspeți, feli- 
citîndu-i călduros din partea C.C. 
al P.C.R., a poporului român cu 
prilejul proclamării independen
ței Guineei-Bissau, și a adresat 
urări de deplin succes în' lupta de 
eliberare națională, pentru bună
starea poporului.

Tovarășul Aristides Pereira a 
exprimat mulțumiri partidului, 
statului și poporului român pen
tru ajutorul multilateral — po
litic, diplomatic, material — a- 
cordat poporului din Guineea- 
Bissau, luptei sale pentru inde
pendență națională.

In cursul convorbirii au fost e- 
vocate bunele relații stabilite de 
mai mulți ani între Partidul Co
munist Român și Partidul African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde, 
la statornicirea cărora o contribu
ție de seamă au avut-o întîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și reprezentan
ții conducerii P.A.I.G.C., în frunte 
cu regretatul conducător și orga
nizator al luptei poporului său 
pentru eliberare națională. Amil- 
car Cabnal, prieten al poporului 
român.

A fost relevată dorința ambe
lor părți de a adinei colaborarea 
pe multiple planuri între P.C.R. 
și P.A.I.G.C., în spiritul solidarită
ții internaționale, pe baza deplinei 
egalități, a stimei și înțelegerii re
ciproce.

Convorbirile se desfășoară într-0 
atmosferă de caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe tovarășul Borisav Iovici

HOTĂRÎREA

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. în legătură 
cu dezvoltarea energeticii si măsurile fe economisire 

a combustibililor si energiei electrice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit la 13 
noiembrie pe Borisav Iovici, mem
bru. al Consiliului *ExecutLv  Fede
ral, director general al Direcției 
Federale pentru Planificare Eco
nomică a R.S.F. Iugoslavia, care, 
face o vizită în țara noastră.

La- primire a luat parte tovară
șul Manea Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cordial cu oaspetele, 
în timpul convorbirii consemnîn- 
du-se cu satisfacție că între țările, 
partidele și popoarele noastre se 
dezvoltă constant relații de priete
nie frățească - și- o fructuoasă cola
borare multilaterală, în spiritul în
țelegerilor convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito.

In acest cadru, evidențiindu-se 
baza stabilă, caracterul rodnic al 
colaborării economice și tehnico- 
științifice, s-a apreciat că sînt 
create premise favorabile pentru 
intensificarea și adîncirea pe mai 
departe a conlucrării în domeniile

respective. A fost exprimată hotă- 
rîrea comună de a pune în valoare 
posibilitățile tot mai mari pe care 
le deschid cooperării industriale și 
în alte sectoare economice, precum 
și în domeniul tehnico-științific, 
dezvoltareâ economiilor naționale 
și construcția socialistă în Româ
nia și Iugoslavia. în această ordine 
de idei, a fost apreciată contribuția 
pe care o aduc organele centrale 
de planificare în promovarea cola
borării și cooperării economice bi
laterale, relevîndu-se, în context, 
rezultatele actualei vizite a tovară
șului Borisav Iovici.

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

în ședința din 13 noiembrie a.c., 
Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al P.C.R. a examinat prin
cipalele probleme ale dezvoltării 
energeticii in România și propune
rile de măsuri pentru economisirea 
combustibililor și energiei elec
trice.

Pornind de la însemnătatea a- 
sigurării resurselor energetice pen
tru realizarea integrală a progra
melor de dezvoltare economică și 
socială a tării, creșterea eficienței 
economice in toate sectoarele de 
activitate și ridicarea nivelului de 
trai al poporului, conducerea parti
dului a analizat. în repetate rîn- 
duri. problema sporirii potențialu
lui energetic al tării și a stabilit 
programe de măsuri care s-au con
cretizat in punerea în valoare a 
noi resurse. în utilizarea mai ju
dicioasă a energiei și combustibi
lului. Prin aplicarea acestor mă
suri au fost asigurate resursele e- 
riergetice necesare dezvoltării în 
ritmuri înalte a economiei națio
nale.

Comitetul Executiv a constatat 
că, cu toate progresele înregistra
te. în acest domeniu persistă încă 
deficiențe, atît în ce privește iden
tificarea și valorificarea unor noi 
resurse energetice, cît și în utili
zarea cu randamente ridicate a 
combustibililor, energiei electrice 
și termice. Programele stabilite nu 
au fost îndeplinite în întregime, nu 
s-a acționat cu suficientă hotărîre 
pentru reducerea consumurilor 
specifice, eliminarea risipei sub 
toate formele.

Comitetul Executiv și-a însușit 
pe deplin concluziile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. prezentate in 
cadrul ședinței, subliniind impor
tanta deosebită a acestora pentru 
orientarea activității de planifica
re, producere și utilizare rațională 
a energiei și combustibilului, pen
tru dezvoltarea în perspectivă a 
forțelor de producție ale țării.

în scopul asigurării pe o peri
oadă mai îndelungată a resurselor 
energetice necesare dezvoltării e- 
conomice și sociale a tăni. Comi
tetul Executiv al Comitetului Cen
tral al P.C.R.

' HOTĂRĂȘTE:
« 1. Elaborarea unui program de

perspectivă in vederea dezvol
tării resurselor energetice si rea

lizării de consumuri cît mai redu
se. astfel îneît să se asigure, pe 
o durată mai îndelungată, rezerve
le de energie și combustibil nece
sare producției industriale și va
lorificării superioare a hidrocar
burilor prin chimizare.

Intensificarea în acest scop a 
cercetărilor și prospecțiunilor geo
logice pentru identificarea și pu
nerea în exploatare a unor noi re
zerve de cărbune, petrol, gaz me
tan, ape termale și alte resurse e- 
nergetice, accelerarea amenajării 
potențialului, hidroenergetic al 
țării.

2. Creșterea gradului de valori
ficare a resurselor de hidrocarburi 
și de cărbune prin urgentarea in
troducerii tehnologiilor modeme 
de extracție, extinderea mecaniză
rii lucrărilor’ în exploatările car
bonifere, reducerea pierderilor în 
distribuția gazului metan și a pe
trolului.

3. Eliminarea rămînerilor în ur
mă și desfășurarea mai intensă a 
activității de cercetare științifică 
pentru urgentarea realizării pro
gramului de construire a centrale
lor nuclearo-electrice, descoperi
rea de noi resurse de energie și 
elaborarea de soluții tehnologice 
pentru utilizarea economică a a- 
cestor resurse.

4. în toate unitățile economice 
ale țării — în industrie, construc
ții, transporturi, agricultură — să 
se desfășoare o puternică acțiune 
de reducere a consumurilor, de 
utilizare rațională și de economisi
re a energiei electrice, a carbu
ranților, a tuturor combustibililor.

a) în industrie se vor lua mă
suri pentru reducerea consumuri
lor specifice pe unitatea de ’ pro
dus prin : înlocuirea agregatelor 
cu randamente scăzute, creșterea 
gradului de utilizare a energiei 
prin îmbunătățirea izolației ter
mice a agregatelor, recuperarea e- 
nergiei secundare, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, îndeo
sebi în chimie, metalurgie, mate
riale de construcții, construcția de 
mașini ;

b) în producția și transportul 
energiei electrice se va acționa 
hotărît pentru reducerea substan
țială a utilizării hidrocarburilor 
în centralele producătoare de ener
gie electrică, pentru extinderea fo
losirii combustibililor solizi — căr

buni, șisturi bituminoase ; creș
terea puterii instalate în viitor să 
se facă, în principal, pe combusti
bili solizi, energie hidraulică și 
centrale nucleare ; se va acționa 
mai energic pentru diminuarea 
consumurilor tehnologice în cen
tralele electrice și a pierderilor în 
rețelele de transport și distribu
ție ;

c) In transporturi se vor între
prinde măsuri pentru : scoaterea 
din exploatare a mijloacelor de 
transport cu uzură avansată și cu 
consumuri excesive ; eliminarea 
transporturilor în gol și pe trasee 
ocolite ; limitarea vitezei de circu
lație pe drumurile publice a auto
camioanelor și autoturismelor ; ra
ționalizarea consumului de carbu
ranți.

5. îmbunătățirea substanțială a 
dotării ramurilor economiei națio
nale cu echipamente termoenerge- 
tice prin urgentarea asimilării și 
fabricării de cazane și instalații 
de ardere cu randamente ridicate 
și renunțarea la producția de 
agregate cu randamente scăzute.

6. In proiectarea capacităților 
de producție se vor prevedea so
luții constructive și tehnologice 
care să asigure realizarea produc
ției cu consumuri reduse de ener
gie electrică și termică, precum și 
de combustibil.

7. Revizuirea normelor de con
sumuri specifice de combustibil, 
energie electrică și termică în uni
tățile economice, întărirea exigen
ței și controlului asupra respectă
rii normelor de consum și elimi
nării risipei de resurse energetice.

8. înființarea unei comisii per
manente de coordonare, avizare și 
control asupra consumurilor de 
combustibil, energie electrică și 
termică.

9. îmbunătățirea în toate între
prinderile a activității de exploa
tare, întreținere și reparație a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor 
în scopul reducerii consumurilor 
specifice și creșterii randamente 
lor energetice.

10. Stabilirea de măsuri de că
tre ministere, centrale și între
prinderi pentru încărcarea com
pletă a celor trei schimburi de lu
cru, astfel îneît în toate schimbu
rile să se obțină aceleași produc
ții și indici de consum de combus
tibil, energie electrică și termică

prin exploatarea intensivă a utila
jelor, evitarea mersului în gol, di
mensionarea rațională a ilumina
tului și încălzirii potrivit necesită
ților stricte ale producției.

11. în consumul edilitar și cas
nic, fără a se afecta desfășurarea 
normală a vieții și activității, se 
vor lua măsuri pentru reducerea 
consumurilor de combustibil pen
tru încălzit, prin normarea tem
peraturii de încălzire, stabilirea 
unor orare limitative de funcțio
nare a centralelor termice și a so
belor cu gaze din locuințe și bi
rouri ; diminuarea substanțială a 
consumului de energie pentru ilu
minat prin revizuirea concepției 
instalațiilor de iluminare a birou
rilor, magazinelor, tuturor locu
rilor publice, străzilor și șoselelor, 
determinarea unor norme de con
sum în limitele strictului necesar, 
normarea consumului de electrici
tate în locuințe.

Comitetul Executiv al C.C. al 
F.C.R. a stabilit ca problemele 
dezvoltării energeticii și măsurile 
de economisire a combustibililor 
și energiei electrice să fie supuse 
dezbaterii plenarei Comitetului 
Central al partidului. 1

★

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. cere tuturor organizațiilor 
de partid, cadrelor de conducere 
din ministere, întreprinderi și 
instituții să ia măsuri pentru 
transpunerea integrală în prac
tică a acestei hotărîri, să acțio
neze cu stăruință și spirit de răs
pundere pentru dezvoltarea poten
țialului energetic al țării și gos
podărirea eficientă, rațională a 
combustibililor și energiei elec
trice. Organizațiile de partid, 
presa, radioul și televiziunea să 
militeze pentru formarea unei o- 
pinii de masă împotriva risipei, 
pentru dezvoltarea spiritului de 
economie în rîndurile oamenilor 
muncii, ale întregii populații.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. cheamă cadrele din econo
mie, muncitorii, inginerii și tehni
cienii, pe toți comuniștii și. cetă
țenii țării să facă totul pentru 
economisirea resurselor de ener
gie, să combată risipa sub orice 
formă, contribuind astfel la pro
gresul economiei naționale, la 
propria lor prosperitate.

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

In ziua de 1,3 noiembrie 1973 a avut 
loc ședința Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Biroul Executiv a luat în discuție 
analiza și propunerile cu privire la 
principalele probleme ale dezvoltării 
energeticii in Republica Socialistă 
România și măsurile de economisire 
a combustibililor și energiei electrice.

La acest punct a luat cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu, care a 
prezentat principalele orientări sta
bilite de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. în vederea dezvoltării ener
geticii in România și a adoptării unor 
măsuri mai ferme .pentru folosirea 
rațională și economisirea combustibi
lilor și a energiei electrice.

Participanții la discuții au expri
mat aprobarea lor și a organizațiilor 
pe. care le reprezintă, față de măsu
rile stabilite de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R., față de orientările

și sarcinile expuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. S-a scos în evi
dență justețea măsurilor adoptate de 
folosire mai rațională a resurselor de 
energie și combustibili, de creștere a 
rezervelor care să conducă la asigu
rarea ritmului accelerat de dezvol
tare a economiei naționale și, pe a- 
ceastă cale, la ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual ai poporului 
nostru.'

Biroul Executiv adresează organi
zațiilor membre ale Frontului U- 
nității Socialiste chemarea de a 
depune toate eforturile în ve
derea aplicării integrale în' viață 
a măsurilor stabilite de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R., 
de a lupta cu toată hotărirea 
împotriva risipei, pentru a dez
volta spiritul de economie în rindul 
tuturor oamenilor muncii, al întregii 
populații.

Biroul Executiv a luat apoi în dis
cuție și a adoptat o hotărîre cu pri

vire la constituirea și activitatea or
ganizațiilor sătești ale Frontului 
Unității Socialiste.

In continuare, Biroul Executiv a 
adoptat propunerile referitoare la 
pregătirea și desfășurarea Congresu
lui Frontului Unității Socialiste și a 
conferințelor județene, municipale, 
orășenești și comunale ale Frontului 
Unității Socialiste. în acest sens, 
Biroul Executiv a hotărît să supună 
spre aprobare Plenarei Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste ca la începutul lunii februarie 
1974 să aibă loc Congresul Frontului 
Unității Socialiste.

In vederea pregătirii congresului 
s-a stabilit să înceapă, în perioada 
imediat următoare, conferințele co
munale, orășenești, municipale și 
județene ale Frontului Unității So
cialiste.

Biroul Executiv a rezolvat, de a- 
semenea. unele probleme ale activi
tății curente.

Raportează îndeplinirea planului
pe primii trei

0 INDUSTRIA
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scințeii", Cezar Ioana). — Oame
nii muncii din industria județului 
Timiș, români, germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționalități, anga
jați cu întreaga capacitate creatoare 
și putere de muncă în eforturile 
generale pentru înfăptuirea exem
plară a programului elaborat de 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, au Înre
gistrat un remarcabil succes : înde
plinirea cu 48 de zile mai devreme 
a planului producției globale in
dustriale pe primii trei ani ai cin
cinalului. Avansul obținut asigură

ani ai cincinalului
JUDEȚULUI TIMIȘ

realizarea. pină la sGrșitul acestui 
an, a unei producții suplimentare 
de peste 2 miliarde lei.

în telegrama pe care Comitetul 
județean Timiș al P.C.R. a adre- 
saț-o Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ie spune, intre altele : „Folosim și 
această ocazie spre a vă mulțumi 
din toată inima, iubite tovarășe 
secretar general, pentru puternicul 
sprijin pe care îl acordați dezvoltă
rii multilaterale a județului nostru, 
creșterii contribuției sale la înflo
rirea și prosperitatea României so

cialiste. Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că oame
nii muncii din întreprinderii^ ju
dețului Timiș vor munci cu în
treaga lor pricepere și energie pen
tru ca in anul 1974 — anul celei 
dc-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și al Congresului al XI-lea 
al partidului — să obțină rezultate 
și mai bune, care să apropie indus
tria limișană de îndeplinirea anga
jamentului asumat de conferința 
organizației județene de partid - 
realizarea cincinalului în patru ani 
și jumătate".

® INDUSTRIA JUDEȚULUI BIHOR
ORADEA (Corespondentul „Scin- 

teii“. Dumitru Gâță). — Oamenii 
muncii din unitățile economice ale 
județului Bihor — români, maghiari 
și de alte naționalități — au rapor
tat ieri realizarea planului produc
ției globale pe primii trei ani ai

cincinalului cu 48 de zile mai de
vreme.

In telegrama adresată de comi
tetul județean de partid Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se arată că, pină 
la sfirșitul anului, se prelimtnă o

producție suplimentară în valoare 
de 1,5 miliarde lei.

De menționat este faptul că ni
velul producției realizate în aceas
tă perioadă a crescut, față de 1970, 
cu 36 la sută, productivitatea mun
cii cu 30,8 la sută, iiar volumul ex
portului cu 140 la sută.
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DIVERS
Copiii 
au salvat 
pădurea

In pădurea Plopu, de pe ra
ta Ocolului silvic Ddrmdnești 
(Bocdu). a izbucnit un incendiu. 
Seceta excesivă. frunzișul uscat 
fi rin tul favorizau extinderea 
focului. Clțiva lucrători din sec
torul silvic s-au gindit si che
me !n ajutor locuitorii eatului 
Plopu, cca mai apropiată o?r- 
zare de locul incendiului. Dar 
oamenii nu »e aflau pe aca.'â. 
S-a apelat atunci la scoală. Per
ie SO de e'er’, din clarele a 
Vll-a ți a VllI-a. in frunte cu 
profesorul Ion Tudor, directorul 
scolii. fnarmafl cu lopefi. rape 
ți găleți. au plecat !n pădure. 
Aproape o zi întreagă s-au 
luptat copiii cu focul. Au că
rat apă de la un kilometru de
părtare. in condiții grele, pe un 
teren accidentat, au săpat roi
turi, locclizind flăcările. în cele 
din urmă au învins. Pădurea a 
fort salvată datorită interven
ției lor curajoase.

După beție, 
la volan!

Tractorul rutier 41-Bt-1166, 
proprietatea cooperativei de 
consum Bucecea (Suceava), ple
case in cursă. După numai cîțl- 
va kilometri insă tăcea răstur
nat și avariat la marginea dru
mului. Șoferul Gheorghe Filete 
— nicăieri ! Fusese rănit și in
ternat la spital ? Cercetările în
treprinse de organele de miliție 
au stabilit că. scăpat ca prin 
urechile acului, Gh. F. părăsise 
locul accidentului, deoarece... 
se afla sub influenta băuturi
lor alcoolice. De altfel. In urma 
controalelor efectuate în ulti
mul timp de către serviciul de 
c.rculație al miliției județului 
Botoșani au fost depistați pes
te 30 de șoferi care, urcați după 
chef la volan, circulau cu ma
șinile pe trei cărări. Printre 
ei Viorel Spătaru, de la 
I.J.G.C.L.. loan Prisecaru, de la 
întreprinderea de industrializa
re a cărnii. Vasile Oniciuc, de 
la cooperativa „Prestarea" ș.a. 
Deocamdată, toți cei in cauză 
au devenit pietoni. Acum, ur
mează și celelalte măsdri. Să 
se trezească 1

Hainele l-au 
dat de gol

în clipa cind te pregătea să 
urce in tramvai, Florin Pidu- 
rețu, din Capitală, s-a trezit că 
cineva ii smulge servieta cu 
obiecte de imbrăcăminte pe care 
o avea in mină. Pină să se o- 
prească tramvaiul, pină ce pă
gubașul să pornească după el, 
hoțul s-a făcut nevăzut. Au tre
cut citeva zile in care F. P. a- 
proape că-și luase gindul de la 
servietă. Intr-o zi insă.trecind 
intimplător prin fața cinemato
grafului ..Gloria", F. P. a avut 
o surpriză. în hol se plimba 
tacticos un individ îmbrăcat cu... 
hainele Iui. Alertate, organele 
de miliție au pus mina pe in
fractor, Gheorghe Oprea din 
comuna Dobra (Dîmbovița), 
care, in fața probelor eviden
te, ți-a recunoscut fapta. Epilo
gul ? Pentru trei ani ți șase 
luni, Gh. O are asigurat un 
costum... vărgat.

Unde-i 
Atlantida ?

După o altercație cu soțul, pe
trecută prin noiembrie 1972, 
Atlantida Oancă, din satul Tit- 
cov. comuna Frecăței, județul 
Brăila, și-a părăsit familia.' La 
un moment dat a trimis... o ve
dere din Iași. De atunci — nimic. 
Cu toate că are doi copii, unul de 
4 și celălalt de 5 ani. Din cite 
se vede, i-a dat cu totul uitării. 
Dar dacă A. O. a pierdut orice 
sentiment matern, dumneaei ar 
trebui să știe că are obligații 
materiale pe care nu le onorea
ză. De aceea, dacă o intilnlți, 
ajutați-o să-și aducă aminte de 
aceste îndatoriri, care nu se 
uită.

Inscripție 
în Cetatea 
de scaun

Pe parcursul lucrărilor de 
restaurare a Cetății de scaun 
din Suceava, specialiștii sint 
confruntați cu numeroase des
coperiri care prezintă o deose
bită importanță științifică. Nu 
de mult aici a fost scoasă la 
iveală dintre vechile ziduri o 
inscripție inedită din vremea 
lui Ștefan cel Mare, care aduce 
noi informații despre preocupă
rile domnului moldovean pen
tru păstrarea independenței 
Moldovei.

Rubricd redoctotfi de 
Dumitra TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Santeii*

COMBA TIVITA TEA, EXIGENȚA
fermentul adunărilor de partid rodnice
Puțini dintre posesorii 

de aparate de radio și te
levizoare romftnești cunosc 
migala cu care se produc 
aceste aparate In „Electro
nica", strădania depusă în 
marea uzină bucureșteană 
pentru ca produsele sale să 
fie realizate la nivelul și 
parametrii aparatelor bine 
cotate pe plan mondial. 
O parte din aceste străda
nii le-am aflat si not, zi
lele trecute, In adunarea 
de dare de seamă a orga
nizației de partid din sec
ția 330 mase plastice, sec
ție aflată pe locul I in în
trecerea socialistă din u- 
zină.

...La adunare, oomunlștli 
au întreprins o analiză 
matură, exigentă a modu
lul în care fiecare și-a fă
cut datoria, s-au concen
trat cu precădere asupra 
sarcinilor de însemnătate 
prioritară In lupta pentru 
calitate, ca și in competiția 
cu timpul pentru devansa
rea cincinalului, jalonind, 
clar și cu discemămînt. 
direcțiile principale ale 
tivltățil în viitorul an. 
subliniat, bunăoară, că 
deplinirea și depășirea 
dicatorilor de plan și a 
gajamentelor asumate 
1973 constituie o garanție 
că sarcinile de plan ne 
1974. sporite fața de reali
zările acestui an, vor fi și 
ele onorate la nivelul celor 
mal exigente cerințe.

Pornind de La exigența 
și spiritul partinic mani
festate in adunarea la care 
am participat, l-am rugat 
pe tovarășul Ion Girtone, 
secretarul comitetului de 
partid din uzină, să relie
feze citeva concluzii pri
vind modul în care s-au 
desfășurat celelalte adunări 
de dare de seamă în orga
nizațiile de bază.

— Pentru a se asigura un 
caracter combativ, de lu
cru dezbaterilor, s-a re
comandat birourilor orga
nizațiilor de bază ca la în
tocmirea dărilor de seamă 
să fie atrași cît mai mul(i 
comuniști, in așa fel ca a- 
cestea să fie. cu adevărat, 
rod al consultării șl gin- 
dirii colective. In acest fel. 
dările de seamă au cuprins 
un bilanț al activității tre
cute, au evidențiat modul 
gjm au fost înfăptuite pro
priile hotâriri. au supus 
criticii deschise a comuniș
tilor neajunsurile din fie-

ac- 
S-a 
in- 
in- 

an- 
în

care organizație, eviden
țiind căile de sporire a 
contribuției fiecărui comu
nist la transpunerea in 
fapte a hotăririlor partidu
lui. a indicațiilor secreta
rului său general din re
centa scrisoare adresată 
constructorilor de mașini. 
De asemenea, am organizat 
o adunare model — cea de 
la matrițerie — la care au 
fost invitați șl membrii co
mitetului de partid, toți se
cretarii organizațiilor de 
bază din întreprindere.

Toate acestea au făcut ca 
în majoritatea celor 27 or
ganizații dc bază unde au 
avut loc adunări, dările de 
seamă să cuprindă analize 
exigente, cu un accent deo-

fftră a insista asupra lip
surilor existente. Ca ur
mare, un nivel de comba
tivitate destul de coborit, 
Cum au stat lucrurile In 
celelalte adunări ?

— In primul rind — un 
cuvin t despre partlclpnrca- 
la dezbateri : este, credem, 
semnificativ că numărul ce
lor înscriși la cuvin t s-a 
ridicat la peste 300. în ce 
privește conținutul inter
vențiilor, s-ar cuveni re
marcate numeroasele pro
puneri vlzlnd înlăturarea 
neajunsurilor. Un singur 
exemplu : deși, la noi. cali
tatea produselor se ridică 
la un nivel superior, foarte 
mulțl vorbitori . nu abordat 
cu exigență acest subiect.

ratelor In organizarea în
trecerii socialiste, In mobi
lizarea colectivelor de sa- 
lariați la îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen. 
La mase plastice, comuniș
tii și-au îndreptat crlticile 
împotriva atitudinii de in
diferență manifestată de 
unii comuniști față de acti
vitatea sindicatului ; în 
secția componente a fost 
reliefată inconsecvența u- 
nor comuniști din condu
cerea grupelor sindicale în 
organizarea unor acțiuni 
eficiente vlzlnd creșterea 
responsabilității muncitori
lor față de apărarea și 
dezvoltarea avuției socia
liste. crearea unui cult al 
economiilor. combaterea ri-

ÎNSEMNĂRI DESPRE ADUNĂRILE
DE DĂRI DE SEAMĂ ÎN ORGANIZAȚIILE

DE PARTID DE LA „ELECTRONICA"

schit pe critica neajunsuri
lor. Așa. de pildă, în orga
nizația nr. 1 au fost criti
cați comuniștii din condu
cerea secției care nu s-au 
preocupat să asigure reali
zarea planului de S.D.V.- 
uri la nivelul cerințe’or 
tehnicii actuale. In secțiile 
galvanizare și metalică a 
fost relevată insuficienta 
grijă pentru into era’-ea ab
solvenților si a noilor an
gajați în procesul de pro
ducție. Lipsa unor măsuri 
politico-educative psntru 
omogenizarea colectivelor 
de muncă șl stabilizarea 
muncitorilor a fost aborda
tă șl în darea de seamă din 
organizația nr. 11, secția 
piese radio-receptoare. In 
această ordine de idei 
n-am putea trece cu vede- 
req faotui că in o’-ganiz->- 
țiile de bază nr. 15 și 18 
dările de seamă au fost 
tehniciste, nu au analizat 
in profunzime situația din 
focare sector, s-au l'mitat 
la înșiruirea telegrafică a 
unor fapte neesențiale.

— In adunarea la care 
am participat, unii vorbi
tori au repetat. într-un fel 
sau altul, aspectele poziti
ve din darea de seamă.

arătînd rezerve de creștere 
a calității, crlticînd cu tă
rie cazurile de lipsă de res
ponsabilitate ale unor sala
riați, toleranța altora. Bu
năoară, în organizația nr. 13. 
C.T.C., comunistul Lucian 
Dandeș a criticat munca 
de mintulală a unor con
trolori : în organizația de 
bază de la serviciile econo
mice, tovarășul Cornel Si- 
comaș a arătat că indisci
plina unor salariați produce 
frecvent greutăți secțiilor 
întreprinderii : întru totul 
justificată a fost, cred eu, 
și critica la adresa secre
tarului organizației din 
secția execuții, care nu a 
antrenat în activitatea de 
partid întreg biroul, mun
cind, adesea, de unul sin
gur.

— La adunarea generală 
de la mase plastice, vorbi
torii au considerat ca insu
ficientă preocuparea unor 
comuniști pentru îndruma
rea șl conducerea organiza
țiilor sindicale și U.T.C. In 
ce măsură o asemenea 
preciere este valabilă și 
pentru alte organizații de 
partid ?

— Adevărat, s-au făcut 
frecvente referiri la rolul 
important ce revine sindi-

sipei de timp, de mate
riale și de energie. Pe bpnă 
dreptate s-a propus, și s-a 
aprobat, ca In perioada 
imediat următoare organi
zațiile de partid să in
siste mai mult asupra mo
dului in care Ișl fac dato
ra comuniștii Investiți cu 
răspunderi în organizațiile 
sindicale.

S-a manifestat pregnant 
grija pentru educarea co
munistă a tineretului ; do
vadă — critlcile întemeiate 
din adunările de la prelu
crări chimice, montaj-tele- 
vlzoare și din alte locuri, 
față de carențele unor or
ganizații de.partid în pri
vința îndrumării și sDrijl- 
nirli organizațiilor U.T.C.

— Tovarășul Constantin 
Ion, maistru la atelierul de 
galvanizare de la mase 
plastice, a arătat că situa
rea secției pe locul I în 
întrecerea socialistă din 
uzină se datorează. în mare 
parte, muncii politice de 
masă desfășurate de co
muniștii din secție, clima
tului de etică si echitate 
socialistă Încetățenit aici. 
Ce părere aveți ?

— Actualele adunări de 
dare de 6eamă se

șoară la doi ani de la isto
rica Plenară a C.C, al 
P.C.R. din noiembrie 1971. 
Momentul acesta constituie 
lin bun prilej de analiză a 
modulul in care s-au în
făptuit hotărirlle adoptate 
atunci. Și tocmai o aseme
nea analiză a evidențiat că 
diversitatea formelor mun
cii politice de masă folo
site a contribuit la dez
voltarea conștiinței socia
liste a oamenilor, la dezră
dăcinarea unor deprinderi 
și manifestări retrograde, 
care aveau consecințe ne
gative asupra producției. 
Tn adunările din organiza
țiile nr. 9 șl 10 subansam- 
ble electrice s-a subliniat 
influo’nța pozitivă pe care 
agitația vizuală — concre
tă. operativă, puternic an
corată în realitatea secției 
— a avut-o asupra oameni
lor in lupta pentru îmbu
nătățirea calității produse
lor ; In adunarea din orga
nizația nr. 21 montaj Pi
pera a fost relevat apor
tul agitatorilor la acțiunea 
îrhpotrlva risipei. Mulți 
vorbitori au apreciat con
tribuția adusă la creșterea 
responsabilității față de bu
nul mers al producției de 
către statla de radioampli
ficare. brigăzile artistice 
de agitație și ziarul de uzi
nă „Electronica". Emisiu
nile stației — „Are cuvlntul 
calitatea". „La microfon șe
ful secției". „Cu microfonul 
printre întlrzlatl", rubricile 
din gazetă — „Conștiința în 
acțiune", „Să muncim șl să 
Wlm In spiritul norme’or 
eticii șl echității socialiste", 
„Tribuna fruntașilor în pro
ducție" etc, sint mult a- 
preriate In uzină.

...în locul unei alte În
trebări pe care am fi putut 
să o punem, am consultat 
cele 27 de hotărîri adoptate 
de adunările generale ale 
organizațiilor de bază de la 
„Electronica". Ele cuprind, 
în genera], un complex de 
măsuri bine gindite, con
crete. realiste — numai in 
adunări s-au formulat pes
te 170 de propuneri cu ter
mene și responsabilități 
precise — capabile să in
fluențeze gindirea oameni
lor, conștiința lor, șă le în
râurească munca și activi
tatea cotidiană spre mai 
bine.-

Peisaj de toamna Foto : S. Cristian
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Experiența bună nu trebuie

pensionar din

Foto : E. Dichiseam

noaptea — pro- 
aplicată nu nu- 
și in alte orașe

Rubrică realizată de 
Mihai IONESCU 
Valerlu STOIU

de control 
„Asigurarea 
vederea re
ia care au 
dispensarele

alcmMMofalew

tinută la ciorap"••• //

Noi sortimente 
de țesături 
neșifonabile

— în activitatea de control ob
ștesc — ne spune tovarășul NICO
LAE ION, secretar al Consiliului 
municipal F.U.S. din Brăila, un loc 
prioritar il ocupă controlul efectuat 
in instituțiile sanitare spitalicești și 
ambulatorii, in farmacii, in creșe și 
leagăne, in grădinițe și case pentru 
copii. Cele 20 de echipe care veri
fică aceste unități cuprind aproape 
100 de salariați din întreprinderi și 
instituții, gospodine și pensionari, 
precum și cadre medicale cu pre
gătire superioară și medie. Echipele 
respective au efectuat — numai in 
acest an — peste 210 controale.

— Cum se desfășoară activitatea 
lor ?

— Participarea echipelor se con
stituie nu numai din controalele 
propriu-zise, ci și dintr-o serie de 
acțiuni : consfătuiri, schimburi de 
experiență etc. care vizează, de a- 
semenea. perfectionarea activității 
unităților sanitare. Intre acestea no
tez consfătuirea cu tema „Etica, 
onoarea și demnitatea profesională", 
la care au participat medici și 
membri ai echipelor 
obștesc, consfătuirea 
asistenței medicale in 
ducerii morbidității", 
participat medicii din 
uzinale, ședința de opmle de la

secția de obstetrică-ginecologie a 
spitalului județean, unde s-au pre
lucrat constatările făcute cu prilejul 
unui control obștesc ș.a.

...Spitalul ludețean. Dr. PAVEL 
SCARLAT, director adjunct, apre
ciază colaborarea cu controlul ob
ștesc : „Am fost ajutați cu regulari
tate de echipele cetățenești, obser
vațiile și propunerile lor contri
buind, efectiv, la soluționarea unor 
deficiențe. Așa, de pildă, in luna 
octombrie. însilozările pentru iarnă 
la depozitul spitalului mergeau ex
trem de lent. Nouă, care, in mod fi
resc, ne ocupam mai muât de par
tea medicală a activității spitalului, 
ne scăpase atenției această proble
mă. Fiind însă sesizați de controlul 
obștesc, am luat imediat măsura 
impulsionării operațiunilor de insi- 
lozane și acum întreaga cantitate 
prevăzută pentru rezervele de iar
nă este deja asigurată in depozite. 
La secția de obstetrică-ginecologie 
a aceluiași spital s-a acționat, pe 
baza observațiilor făcute, pentru în
tărirea disciplinei în muncă și mai 
buna organizare a activității in
terne, pentru stimularea interesului 
cadrelor pentru preocupări de mai 
mare conținut științific. Dovada e- 
ficienței : recenta reuniune in ca
drul căreia i-au prezentat rezulta-

tele unei cercetări efectuate de 
colective de medici ou privire la 
mijloacele medicale de combatere a 
întreruperilor de sarcină și pentru 
creșterea natalității.

...Controale eficiente, urpiate de 
măsuri practice, au fost efectuate și 
la grădinițele nr. 20, 27 și 28, la far
maciile nr. 15, 21 și 22, la spitalul 
TBC, la policlinica de adulți ș.a. Irt 
schimb, la spitalul municipal re
gistrul unic de control este... ima
culat. Culmea, aici am găsit și un 
ai doilea registru (ce caută oare 
două registre la o singură unitate? I) 
care conținea, intr-adevăr, două 
procese verbale : unul făcut in.., 
octombrie 1972 și celălalt tocmai in 
martie a.c. Ce s-a intimplat pină 
atunci și de atunci încoace ? Din 
păcate, asemenea ..omisiuni" există 
și in alte unități. Iată de ce consi
derăm că este necesar să se acțio
neze mai ferm, mai perseverent 
pentru includerea în sfera preocu
părilor controlului obștesc a TUTU
ROR unităților sanitare din Brăila. 
Pentru că, așa cum au putut con
stata înșiși brăilenii, sprijinul con
trolului obștesc este deosebit de 
util- Nu rămine decit să fie gene
ralizată experiența existentă in u- 
nitățile vizitate de echipele cetă
țenești^

întreprinderea textilă din__
goj se numără printre unitățile 
industriei noastre ușoare care 
utilizează pe scară largă în pro
cesul de fabricație poliesterul și 
celofibra de proveniență indige
na. La o seamă de produse cum 
sint țesăturile pentru cămăși și 
bluze sau articolele in carouri se 
folosesc în exclusivitate fibre 
chimice românești. Această 
preocupare pentru valorificarea 
resurselor proprii de materii 
prime este dublată de o inten
să activitate de creație, vizind 
realizarea unor țesături cu 
greutate specifică redusă și cu 
grad înalt de finisare. Din cele 
68 de articole aflate în acest an 
în fabricație, 45 sint complet 
noi. Colecția anului viitor cu
prinde alte 13 produse noi- cu 
aspect plăcut, neșifonabile, ușor 
de întreținut.

— Pină in 1975 vom înnoi 
complet nomenclatorul de fa
bricație — ne spune inginerul 
Emil Precup, director comercial 
al întreprinderii. De asemenea, 
ne-am propus să realizăm ar
ticole de lenjerie cu greutate 
sub 100 de grame pe metru pă
trat. în acest fel vom putea 
pune la dispoziția beneficiarilor 
interni și externi țesături de 
înaltă calitate la nivelul celor 
mai exigente cerințe.

Produsele întreprinderii lugo
jene se bucură de o bună apre
ciere atit pe piața internă, cit 
și pe cea externă. Faptul că nu 
s-a înregistrat nici o reclama- 
ție, în condițiile în care circa 
40 la sută din producție este 
destinată exportului în 22 de 
țări ale lumii, atestă elocvent 
calitatea țesăturilor produse In 
orașul de pe malul Timișului.

Dintre scrisorile primite in ulti
mul timp pe adresa rubricii noas
tre ne-au reținut in mod deosebit 
atenția trei corespondențe care pre
zintă citeva inițiative privind mo
dul concret de lucru al echipelor de 
control obștesc. Relatindu-ne despre 
experiențele lor, colaboratorii noș
tri ne-au sugerat să le supunem a- 
tentiei si celorlalți controlori ob
ștești — ceea ce și facem.
• Duca Cioculeseu, salariat la în

treprinderea de prelucrare a mase
lor plastice din Buzău : „A intrat in 
obișnuința muncii echipei noastre 
de control obștesc de a culege opi
niile colegilor de muncă din între
prindere, care nu sint membri aj 
echipelor de control obștesc, dar, 
care, in calitate de beneficiari ai di
verselor servicii publice, fac o se
rie de observații. Dacă la început 
noi eram cei care solicitam aceste 
opinii, astăzi — datorită, cred eu,

DIN’POȘTA RUBRICII
încrederii pe care am căpătat-o în 
rindul celor ce ne-au ales — sintem 
adeseori invitați să efectuăm di
verse verificări".
• Nicolae Moldoveanu. muncitor, 

și Constantin Mlrvald, tehnician la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui din Bacău : „Membrii echipei 
noastre obișnuiesc ca, ori de cite 
ori merg in control," să stea de vor
bă mal Intfl cu cliențiî unităților 
verificate. Din acest schimb de'o- 
pinil primim nu numai informații 
asupra activității generale a unită
ților, dar și sugestii valoroase. Toc
mai dintr-un asemenea dialog a re
zultat propunerea de organizare a 
unui magazin alimentar cu program 
continuu — ziua și 
punere care a fost 
mai in Bacău, dar 
din țară".

• Teodor Matei, 
Buzău : „In munca de control ob-

Printre indicațiile cuprinse in hotă- 
rirea plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie a.c. cu privire la creșterea rolu
lui femeii în viața economică, poli
tică șl socială a țării se numără și 
aceea adresată organelor de partid și 
de stat, sindicatelor, conducerilor uni
tăților economice de a se preocupa 
mai intens pentru dezvoltarea rețe
lei de creșe șl grădinițe, știut fiind 
că existența acestor instituții condi
ționează randamentuL muncii șala- 
riatei-mame.

Firește, nu este prima oară cind 
într-un document de partid se amin
tește acest lucru. Grija pentru ocro
tirea- mamei și copilului este o con
stantă a politicii partidului și statu
lui nostru, o componentă a grijii 
pentru om și nevoile lui. Actualul 
cincinal prevede . construirea, din 
fonduri de la buget, a unui impor
tant număr de locuri în crese si gră
dinițe. O bună parte dintre acestea 
au și fost date în folosință în 1971 și 
1972. In anul acesta, potrivit preve
derilor inițiale, . s-au alocat fonduri 
pentru construirea a 9 400 de locuri 
îrj grădinițe și 12 800 locuri in creșe. 
Realizarea acestor investiții -r de o 
mare însemnătate pe plan social, de
oarece de existența lor este strins le
gată atragerea • Intr-o - măsură mal 
mare a femeilor in producție — re
vine consiliilor populare județene 
care sint, totodată; și constructorii, și 
beneficiarii lor. Acestea devin, deci, 
direct interesate ca fondurile alocate 
de stat să fie utilizate in scopul cu
prinderii unui număr cît ‘ mai mare 
dintre copiii salariaților în rețeaua de 
crcse și grădinițe.

Din cite sîntem informați, la am
plasarea acestor unități s-a ținut sea
ma de cerințele actuale și de per
spectivă, multe creșe si grădinițe ur- 
mind a fi ridicate mai cu seamă in 
tinerele localități industriale, unde 
instituțiile de acest fel au o capaci
tate insuficientă sau lipsesc cu desă- 
virșire.

Dar, să vedem care este, la ora ac
tuală, stadiul lucrărilor. Ne aflăm In 
penultima lună a anului și, conform 
propriilor prevederi de plan ale con
siliilor populare județene, cele mai 
multe dintre aceste construcții tre
buiau să fie încheiate. Din datele 
puse la dispoziție de forurile cen
trale de resort rezultă următoarea si
tuație cifrică : din cele 12 800 de 
locuri în creșe, pînă la data de 1 no
iembrie fuseseră date în folosință 
8 000 de locuri (adică 62 la sută din 
planul anual), celelalte aflîndu-șe in 
diferite stadii de execuție, urmînd 
ca, pină la sfirșitul anului, să se ter
mine... cu excepția a 500 de locuri, a 
căror predare a fost aminată pentru 
1974 ; în ce privește grădinițele, la 1 
octombrie, din cele 9 400 de locuri, 
6 880 (deci, circa 70 la sută) au fost 
predate, iar celelalte se află în con
strucție. unele la finisai, altele abia 
la fundație.
Desigur, situația oglindită de ci

frele de mai sus este cu mult mai 
bună decit aceea consemnată intr-un 
articol asemănător publicat de ziarul 
nostru cu un an în urmă, cam în a- 
ceeași perioadă. Faptul că la începu
tul anului școlar aproape 7 000 de 
copii au pășit în localuri noi de gră
dinițe, că această cifră reprezintă un 
plus adăugat locurilor existente, că 
8 000 de mame mai mult decit in a- 
nul trecut au putut să-și încredin
țeze copiii sub trei ani creșelor este 
rezultatul direct al atenției de care 
s-au bucurat, în acest an, construc
țiile destinate copiilor In preocupă
rile consiliilor populare județene. 
Spre deosebire de anii precedenți, 
cind toamna „culegeam" mai mult 
explicații pentru obiective netermi
nate, acest sfirșit de toamnă prile- 
luiește un bilanț, oricum, mai bun. 
Un bilanț care a devenit posibil pen
tru că lucrurile s-au desfășurat nor
mal. pregătirea investițiilor (ampla-

sament, proiecte etc.) fâcindu-se din 
vreme. Iar lucrările desfăsurindu-se 
in general conform planului, fără 
stagnări si fără aminări.

în aceeași ordine de idei, merită 
menționată inițiativa unor consilii 
populare menită să contribuie la re
zolvarea unei probleme pe cit de 
stringentă, pe atit de dificilă : in a- 
cest an, numărul copiilor ce trebuiau 
cuprinși in învățămîntul preșcolar 
depășea cu mult capacitatea unități
lor existente. Desigur, noile construc
ții, despre care am amintit, aduceau 
un spor însemnat de locuri, dar și 
așa nu era de ajuns. S-a trecut, a- 
tuncl, la depistarea unor clădiri care, 
prin amenajările de rigoare, să poa
tă fi transformate în grădinițe. în 
multe județe această acțiune a dat 
rezultate' bune : la Buzău, in Jocul 
unui laborator de analiză a se
mințelor. a luat ființă o grădiniță 
cu patru grupe ; la Botoșani, fostul 
local al U.J.C.A.P. găzduiește, de a- 
semenea, o grădiniță. In același mod 
au fost create condiții pentru înfiin
țarea de grădinițe la Băilești-Dolj, 
la Pre'deal, Rupea, ” . ’
multe alte localități ; în municipiul 
București, in noile blocuri s-au a- 
menajat spații pentru o mie de co
pii, precum și alte citeva sute in 
clădiri cărora, începînd cu acest an 
școlar, 11 s-a dat această destinație." 
O altă sursă pentru crearea de noi 
locuri a fost extinderea, prin dife
rite amenajări, a unora dintre gră
dinițe și folosirea, in acest scop, a 
spațiilor disponibile din școli. Numai 
în județul Dolj au luat ființă, in a- 
cest fel, 30 grupe de copii în plus, 
iar în județul Mureș au fost create 
peste 300 de noi locuri. Fără să fie 
nevoie de investiții in bani au putut 
fi satisfăcute mii de cereri ale sa- 
larlaților care doreau să-și înscrie la 
grădjniță îndeosebi copiii de 5 ani 
ce se pregătesc pentru școală.

Toate aceste inițiative și realizări 
reprezintă argumente (dacă mai era 
nevoie de argumente) în favoarea 
ideii că spiritul gospodăresc, cintă- 
rirea atentă a resurselor și posibili
tăților locale pot duce la descope
rirea unor „comori" care — chiar 
dacă nu sint evaluate in cifre cu 
multe zerouri, reprezentind bani de 
la buget — au totuși o mare eficien
ță și valoare practică în rezolvarea 
unor importante probleme de interes 
obștesc. Asemenea acțiuni și aseme
nea Inițiative șl-au făcut apariția In 
mai toate județele țării ; spațiul nu 
ne îngăduie să le amintim pe toate, 
cele citate fiind doar citeva culese 
dintre multe altele, care demonstrea
ză că indicațiile plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c. au fost înțelese 
în esența lor și s-au depus eforturi 
pentru traducerea lor în viață.

Am fi preferat ca articolul să «e 
termine aici, să nu mai fie nevoie de 
acel nedorit „dar". Căci —așa cum 
rezultă și din succinta prezentare 
cifrică, de la începutul acestor rin- 
duri — sint încă o serie de construc
ții de creșe și grădinițe a căror dare 
în folosință se află sub semnul incer
titudinii, deși termenele de predare 
(30 august, cel tîrziu 15 septembrie) 
au fost de mult depășite, deși sfîrși- 
tul anului se apropie. în pragul ier
nii, unor grădinițe din Județele Har
ghita și Teleorman abia li se turna 
fundația, iar la altele — din județele 
Alba, Bistrița, Brăila, Tulcea, Har
ghita — lucrările ajunseseră doar la 
zidărie. Astfel, aproape 1 500 de 
locuri, ce trebuiau să fie ocupate 
Încă de acum două luni de tot atiția 
copii, sint încă „pe șantier".

Deși ne apropiem vertiginos de 
iarnă șl vremea se înăsprește, in 
puținul timp ce a mai rămas pînă 
la sfirșitul anului 6e mat pot face 
multe pentru terminarea acestor 
construcții atît de așteptate d« 
salariatele-mame.

Rodlca ȘERBAN

ștesc, membrii echipei noastre obiș
nuiesc să se sfătuiască in perma
nență cu cetățenii din cartier, să le 
solicite opiniile, iar ei, la rindul lor, 
să ne sesizeze ori de cile ori apar 
deficiențe in activitatea unităților 
publice. Dovadă că această conlu
crare cu cetățenii este binevenită 
stau înseși rezultatele obținute de 
echipa noastră in scurta sa perioadă 
de activitate : la propunerile cetă
țenilor — susținute de echipa noas
tră — s-a efectuat verificarea tutu
ror instrumentelor de măsură și 
control din unitățile comerciale ale 
Buzăului, au fost igienizate localu
rile publice, a fost introdus un sis
tem adecvat de programare a paci- 
enților la Policlinica centrală a ora
șului etc.".

Noi construcții de locuințe la Timișoara
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Folosirea
rațională,

a energiei si 
combustibilului

în contextul angaja
mentelor asumate și 
chemării lansate pen
tru economisirea și 
gospodărirea cit mai 
chibzuită a energiei e- 
lectrice. la C.I.L. Pi
pera, In secția de q- 
mailare, la tunelele 
de uscare s-au montat 
termos tale pe cele 
trei linii dc fabricație. 
Prin controlul și co
manda automată a re
glării temperaturii se 
realizează o economie 
de circa 150 kWh 
(știut fiind că aceste

linii de fabricație prin 
folosirea iradiațiilor 
infraroșii reprezintă 
unul dintre pei mai 
mari consumatori de 
curent electric din ca
drul combinatului, a- 
dică 722 kWh). Din a- 
ceastă economie la 
consumul energiei e- 
lectrice se pot confec
ționa pe lună circa 100 
garnituri mobilă de 
bucătărie.

în foto I : panou 
mobilizator in secția 
emailare.

în foto ir: în ca
drul secției de înnobi
lare condusă de ing. 
Calcan Vasile, mais
trul principal electri
cian Ialomițeanu Ion, 
împreună cu șeful de 
schimb Popa Valeriu 
și maistrul principal 
Stănescu Nicolae, su
praveghind funcțio
narea uneia dintre li
niile tehnologice po
menite mai sus.

Fototext :
E. Dichiseanu

IN ÎNTREPRINDERILE ministerului minelor, petrolului

Șl GEOLOGIEI

■ Anul acesta economii de aproape 
400 000 tone combustibili

■ Se vor perfecționa instalațiile 
de ardere

✓

informează ing. Vasile SCRIPĂȚ,
director al Direcției tehnice din Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei

Sarcinile ce revin unităților economice din cadrul Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei in ceea ce privește mai buna gospodărire a resurselor energe
tice sint deosebit de complexe. EJe derivă din însăși calitatea pe care o au aceste 
unități — de furnizare și parțial consumatoare a diferitelor tipuri de combustibili șl 
energie. Ce rezultate s-au obținut in acest domeniu pină in prezent ? Judecate, 
prin prisma exigențelor actuale, sint ele satisfăcătoare ?

— In calitatea sa de furnizor de energie 
primară. Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei s-a considerat si sc consideră 
mobilizat pentru descoperirea de noi re
zerve de creștere a extracției de căr
bune. țiței și gaze, după cum. în calitatea 
sa de consumator, acționează cu fermi
tate pentru economisirea resurselor e- 
nergetice. In acest sens. încă din semes
trul doi al anului trecut, s-a organizat in 
toate unitățile ministerului o largă ac
țiune de identificară a rezervelor de re
ducere a consumurilor specifice, in care 
au fost angrenați peste 1400 ingineri și 
tehnicieni. Ca urmare, o primă serie de 
rezultate s-au înregistrat chiar în anul 
1972 cind. față de consumurile normate, 
s-au obținut economii atit la energie elec
trică (37,7 milioane kWh), cit și la com
bustibil conventional (108 000 tone). Ac
țiunea a continuat si în acest an. Progra
mul elaborat pentru economisirea com
bustibililor si energici, stabilit inițial in 
cadrul ministerului, a fost reactualizat în 
citeva rînduri și completat cu măsuri su
plimentare, identificate pe parcurs, pre
cum șl cu ocazia întocmirii bilanțurilor 
energetice în cadrul unităților. Astfel, 
s-a ajuns la concluzia că. în anul curent, 
față de 306 mii tone combustibil conven
tional, cit se prevăzuse ca sarcină de 
plan pentru minister, se va putea eco
nomisi o cantitate de 397 mii tone, com
bustibil conventional. Deși la propunerea 
ministerului au fost’reduse normele^ de 
consum planificate, totuși — prin măsu
rile suplimentare luate — nivelul econo
miilor înregistrate fată de acestea, in 
zece luni din acest an, sint însemnate ; 
la energia electrică s-au economisit peș
te 25 milioane kWh, la combustibil con
ventional 25 000 tone, la motorină 2 000 
tone, la benzină auto 700 tone.

— Cum s-a acționat practic pentru 
folosirea judicioasă a resurselor ener
getice 7

— Măsurile aplicate în cursul acestui 
an si care au contribuit substantial la 
reducerea consumurilor au vizat, in prin
cipal. sistematizarea rețelelor electrice de 
distribuție din schelele petroliere. în 
scopul diminuării pierderilor de energie 
electrică : înlocuirea de utilaje sau agre
gate supradimensionate : extinderea
funcționării cu pauză a unităților de 
pompare de la sondele de extracție.^ co
relată cu- debitele acestora. Alte măsuri 
se referă la sistematizarea unor rețele de 
aer comprimat in industria minieră, prin 
redimensionarea conductelor si stabilirea 
unor trasee cit mai scurte : raționaliza
rea iluminatului electric, prin trecerea la 
iluminatul fluorescent într-o serie de 
instalații, scăderea gradului de iluminare 
acolo unde s-a constatat că acesta este 
prea mare : separarea iluminatului de 
lucru de cel general și îmbunătățirea 
izolațiilor termice ale cazanelor si con
ductelor de abur.

Concomitent, pentru a se cunoaște pe 
parcurs stadiul aplicării programelor de 
măsuri, la nivelul ministerului, s-au or
ganizat colective care au verificat in cen
trale si unitățile productive, prin son
dai. rezultatele obținute. De asemenea, 
situația realizării normelor de consum a 
fost analizată în cadrul organizațiilor de 
partid din unitățile productive si la ni
velul organelor colective de conducere 
ale ministerului.

— Ce alte acțiuni are în vedere în 
prezent ministerul pentru gospodări

rea cit mai rațională a combustibilu
lui si energiei ?

— Cu toate că rină acum s-au obținut 
rezultate bune in acest domeniu, totuși, 
nu ne putem declara pe deplin mulțumiți 
de ele. Aceasta, cu atit mai mult cu cit pe 
ansamblul economiei naționale. în pre
zent se depun eforturi sporite in vederea 
gospodăririi judicioase a resurselor ener
getice. Tocmai de aceea. în cadrul mi
nisterului s-a completat programul de 
acțiune cu noi măsuri menite să contri
buie la o și mai bună folosire a com
bustibililor si energiei in perioada care ■ 
mai rămas din acest an și în anul 1974. 
O maximă atenție vom acorda încărcării 
instalațiilor consumatoare de energie e- 
lcctrică la capacitatea nominală, evitân- 
du-se la minimum mersul ..în gol" al a- 
gregatelor tehnologice si instalațiilor de 
alimentare, precum și continuării acțiunii 
de raționalizare a rețelelor de distribuție a 
energiei electrice, a consumului de aer 
comprimat si a iluminatului electric.

O acțiune importantă, declanșată în 
cursul acestui an. și pe care o vom ex
tinde în continuare se referă la îmbu
nătățirea arzătoarelor si instalațiilor de 
ardere industriale si creșterea randamen
telor instalațiilor consumatoare de com
bustibili. In cadrul acestui program, pină 
acum a avut loc inventarierea arzătoa
relor din dotarea unităților 5i s-âii sta-*  
bilit sarcini concrete privind înlocuirea 1 * 
celor necorespunzătoare. De asemenea, 
s-au inventariat resursele energetice se
cundare, stabilindu-se un program pen
tru elaborarea studiilor tehnico-econo- 
mice si executarea lucrărilor necesare.

Un prim calcul al eficientei măsurilor 
amintite arată că prin aplicarea acestora, 
față de nivelurile stabilite inițial prin 
plan pentru anul 1974, se vor economisi 
30 milioane metri cubl gaz metan. 57 
milioane kWh energie electrică». 2 000 tone 
benzină, 5 000 tone motorină si 1 000 tone 
păcură.

— în calitatea sa de furnizor de e- 
nergie primară, cjjm a acționat si va 
acționa ministerul în scopul stimulării 
eforturilor de bună gospodărire a a- 
cestor resurse 7

— Ministerul Minelor, Petrolului șl 
Geologiei. în calitate de producător (căr
buni, țiței, gaze naturale) și organ de a- 
vizare a consumurilor de gaze naturale, 
combustibili lichizi si cărbuni pentru în
treaga economie națională, a urmărit si 
urmărește traducerea în viată neintîrzia- 
tă a indicațiilor conducerii de partid și 
dc stat cu privire la economisirea com
bustibililor., Astfel, in vederea asigurării 
pe o perioadă îndelungată a necesarului 
de gaze naturale drept materie primă în 
industria chimică și drept combustibil 
în procesele tehnologice obligatorii (si
derurgie, construcții de mașini, sticlă 
și mecanică fină), prin avizele de 
combustibil emise se străduiește să 
asigure premisele necesare dezvoltării ac
celerate a economiei. Mai exigenți vom 
fi și in continuare, in așa fel ineît sar
cinile stabilite de conducerea partidului 
privind gospodărirea cit mai rațională a 
combustibililor să fie înfăptuite cu rigu
rozitate și răspundere.

Convorbire realizata de 
Iile ȘTEFAN

IN ÎNTREPRINDERILE MINISTERULUI INDUSTRIEI CHIMICE

■ In 1974, consumuri de com
bustibili mai mici cu circa 
310 000 tone

■ Va crește gradul de recuperare 
a energiei secundare

informează ing. Petre RAICIU,
director al Direcției mecano-enefgetice și de automatizări din Ministerul 

Industriei Chimice

— Unitățile industriei chimice se 
numără printre principalii consuma
tori de energie și combustibili din e- 
conomie. Ce rezultate au fost înregis
trate in acest an in domeniul gospo
dăririi și economisirii acestor resurse 7

— încă de la începutul anului s-au re
vizuit și îmbunătățit normele de consum 
de combustibil si energie electrică. Ca 
rezultat, s-au depistat si valorificat noi 
posibilități de economisire a resurselor 
energetice. Față de planul normelor de 
consum îmbunătățite pe anul in curs, 
realizările pe trei trimestre arată că. pe 
ansamblul unităților ministerului, la e- 
nergia electrică s-au economisit 133 mi
lioane kWh și 31 400 tone combustibil 
convențional. Comparativ cu anul trecut, 
consumul de energie electrică șl de com
bustibil s-a redus cu 283 milioane kWh 
șl circa 250 000 tone combustibil conven
țional, in condițiile realizării unei pro
ducții simțitor mai mark

— Concret, pe ce căi au fost obți
nute aceste economii 7

— Economiile se datoresc, în principal, 
introducerii unor tehnologii cu consu
muri de energie mai mici, ca in cazul 
instalațiilor de acid sulfuric din sulf, 
instalațiilor de amoniac si acid azotic 
prin procedeul Sybetra, instalațiilor de 
polietilenă de joasă presiune. La fabri
ca de oxigen si fabrica de acetilenă prin 
piroliză de la- Combinatul chimic din 
Crtuova. precum .^1 la..Uzina de cauciuc 
din Borzesti s-au executat modificări în 
instalațiile tehnologice pentru creșterea 
capacității si mărirea randamentului e- 
nergetic al acestora. De asemenea. a 
crescut ponderea instalațiilor care asi
gură un grad înaintat de prelucrare a 
materiilor prime. avantajoase si din 
punct de vedere al consumurilor de e- 
nergie.

— Economiile de pină acum ar fi 
fost, desigur, mai substanțiale dacă 
nu se înregistrau și depășiri ale nor
melor de consum de combustibil și 
energie.

— Neatingerea parametrilor proiectați
la o serie de instalații mari consumatoa
re de energie de la Combinatul chimic 
din Tr. Măgurele și Uzina chimică din 
Turda, neintrarea în funcțiune la termen 
a unor instalații cu norme de consum 
mai mici decît norma medie pe produs 
— intre care instalația de acid azotic 
de la Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase din Slobozia si cea de etilenă de 
la Combinatul petrochimic Pitești — de
terminate de calitatea unor utilaje teh
nologice. folosidea unor materii prime 
necorespunzătoare — iată cauze care au 
dus la depășirea unor norme de consum 
de energie electrică si combustibil. La 
aceste neajunsuri s-au adăugat si cele 
provocate de unele incidente în exploa
tare la instalațiile de electroliză de Ia 
Borzești. de amoniac de la Tr. Măgure
le. de acid sulfuric de la Valea Călu
gărească. care, in final, au generat con
sumarea în plus a 71 milioane kWh ener
gie electrică si 05 700 tone combustibil 
conventional, peste normele stabilite, 
ceea ce a redus simțitor volumul eco
nomiilor înregistrate de unitățile indus
triei chimice. ' (

— Acestea demonstrează de fapt că 
există importante rezerve de econo
misire a energiei și combusțibilului. 

Care sint principalele direcții de ac
țiune prevăzute in acest domeniu 
pentru perioada ce a mai rămas pină 
la sfirșitul anului și in anul 1974 ?

— Măsurile luate în ultimul timp dau 
siguranța obținerii unor importante eco
nomii pină la sfirșitul acestui an. econo
mii care vor depăși sarcinile ce revin 
ministerului, in acest domeniu. Pentru 
anul 1974, programele de economisire a 
combustibilului si energiei prevăd eco
nomii care însumează circa 310 000 tone 
combustibil convențional, fată de planul 
de consuni pe acest an. Aceste economii 
vor fi obținute, in principal, prin recu
perări de resurse energetice secundare 
combustibile și termice. îmbunătățirea 
de tehnologii, raționalizări ale consumu
rilor energetice si tehnologice s.a.

— Gradul de recuperare a energiei 
secundare poate fi mărit în unitățile 
chimiei. Ce măsuri se prevăd în acest 
sens pentru anul viitor 7

— Pentru depistarea unor noi posibili
tăți de economisire a combustibililor se 
află In curs de definitivare inventarierea 
resurselor energetice secundare la toate 
instalațiile din întreprinderile ministeru
lui. Utilizarea intensivă a combustibililor 
și energiei electrice sînt acum în aten
ție încă din faza de proiectare a insta
lațiilor ; acestea se concep ca instalații 
cu gospodărire termoenergetică complexă, 
cu posibilități ridicate de vâlorifieare a 
combustibilului si a resurselor energeti
ce secundare. In acest fel. pentru anul 
1974 se preconizează recuperarea unor 
resurse energetice secundare dc la in
stalațiile din cadrul Întreprinderilor in
dustriei chimice, prin care să fee acopere 
aproape 10 la sută din necesarul de com
bustibil al întregului minister (instalați
ile noi de amoniac, acid azotic, acid sul- 1 
furie, pirolize s.a.).

— Pe lingă combustibilii utilizați ca 
materie primă pentru chimizare, o 
importantă cantitate este consumată 
prin ardere directă în cuptoarele in
dustriale sau pentru producerea ener
giei termice necesare proceselor teh
nologice. Ce posibilități de economisi
re există în acest domeniu ?

— în vederea îmbunătățirii randamen
telor de utilizare a combustibililor în 
instalațiile de ardere. în cursul trimes
trelor II și III a.c. s-a întreprins o cla
sificare a celor circa 8 000 de arzătoare 
din unități. Au putut fi astfel depistate, 
pe baza măsurătorilor. arzătoarele cu 
randamente necorespunzătoare, care vor 
fi modificate sau înlocuite în cursul a- 
nului viitor, în scopul diminuării consu
murilor în acest domeniu.

— Unele produse ale industriei chi
mice sint energointensive, înglobind 
un consum mare de energie. Ce mă
suri se preconizează pentru reducerea 
acestor consumuri 7

— In cadrul Ministerului Industriei 
Chimice s-au creat colective complexe 
care analizează tehnologiile mari consu
matoare de energie în vederea întocmi
rii unui program pentru îmbunătățirea 
acestora, fabricării acelorași produse cu 
consumuri mai mici de energie si com
bustibil.

Convorbire realizata de 
ing. Dan CONSTANTIN

Factorii de natură pedoclimatică, 
așezarea geografică și, nu in ultimă 
instanță, experiența oamenilor din 
cimpia Teleormanului au concurat 
la crearea unui puternic bazin legu
micol. Anual, din această zonă, pie
țele Capitalei, ale altor orașe aie ță
rii, fabricile de conserve primesc zeci 
de mii de tone de legume si zarza
vaturi. alte însemnate cantități dc a- 
santnea produse sînt valorificate la 
export Legumicultura constituie o 
mare sursă de venituri pentru cele 
mai multe unități cooperatiste din 
județ $i o activitate necesară, dale 
fiir.d implicațiile ei directe atit in 
creșterea bunăstării celor care o 
practică, cit și in aprovizionarea 
populației. Deși există conștiința a- 
cestor necesități, totuși, cu unele ex
cepții. recoltele de legume sint mult 
sub posibilități. Iată, bunăoară, câ 
chiar in acest an — considerat an 
de virf la producția de legume a 
țării — bilanțul activității din acest 
sector al agriculturii județului nu 
este corespunzător. In condițiile cul
tivării integrale a suprafețelor pla
nificate. producțiile obținute au fost 
abia De jumătate fată de cele sta
bilite prin plan. Acest fapt a dimi
nuat in aceeași proporție veniturile 
cooperatorilor, a afectat realizarea 
contractelor încheiate cu statul.

Asa cum a reieșit dintr-o recen
tă analiză, făcută de secretariatul 
comitetului județean de partid. îm
preună cu factorii direct răspunză
tori de această situație, cauzele ne- 
realizării unor recolte pe măsura 
prevederilor. a posibilităților reale 

se datorează, in marea lor majori
tate. modului defectuos de organiza
re și de conducere a activității aces
tui important sector de producție. De 
mulți ani. cea mai mare parte a 
grădinilor de legume sint ampla
sate. aDroape invariabil, pe aceleași 
suprafețe, in mare parte infestate de 
dăunători și buruieni. Organele ju
dețene. conducerile unor cooperati
ve agricole cultivatoare de legume 
nu s-au ocupat cu toată răspunde
rea de asigurarea și folosirea efi
cientă a bazei tehnico-materiale. de 
organizarea muncii in acord global, 
dc valorificarea producției la timp 
si la nivelul calitativ corespunzător. 
Că este posibil să se obțină produc
ții și venituri mari rezultă din ex
periența multor cooperative agrico
le. în acest an, cooperativele Drăgă- 
nești-Vlașca și „23 August“-Orbeasca, 
de exemplu, au pregătit din timp 
producția, au asigurat răsaduri de 
cablate la toate culturile. Amplasa
rea judicioasă a grădinii, aplicarea 
riguroasă a acordului global, exe
cutarea la timp a lucrărilor au dus 
la obținerea unei producții de le
gume peste cea planificată. De a- 
semenc-a. rezultate bune au obți
nut cooperatorii din Plopii Slăvitești, 
Răzmirești. Ccrnetu. Beciu etc.

Analizind intr-un mod critic, cu 
exigență și răspundere cauzele ne- 
reahzării planului pe județ, organe
le agricole, sub directa îndrumare a 
secretariatului comitetului județean 
de partid, au elaborat. In această 
toamnă, un program special pentru 
producția legumicolă a anului viitor.

Prevederile acestuia cuprind măsuri 
pentru cultivarea întregii suprafețe 
planificate, realizarea sortimentelor 
și a producțiilor prevăzute la hec
tar. precum si pentru îmbunătățirea 
condițiilor de prelucrare și valorifi

LEGUMELE ANULUI VIITOR
Pregătiri minuțioase și cîteva 

probleme nerezolvate
care a întregii cantități de legume.

Ceea ce am dori să relevăm este 
preocuparea pentru cunoașterea si
tuației reale din cooperative, din fer
mele legumicole, rezolvarea unor 
probleme direct in unități, la fața 
locului. De pildă, specialiștii direc
ției agricole, impreună cu conduce
rile cooperativelor agricole, cu ingi- 
nerii-șefi ai consiliilor intercoopera- 

tiste. reprezentanții întreprinderii ju
dețene de producere și valorificare a 
legumelor au studiat situația existen
tă in fiecare cooperativă cultivatoare 
de legume. S-au stabilit astfel in fle
care fermă legumicolă, de , comun a-

TELEORMAN

cord. planurile de cultură pe supra
fețe și sortimente, amplasarea gră
dinilor in alte terenuri declt cele 
..tradiționale" in apropierea surselor 
de apă, pentru care s-au întocmit 
schițe topometrice. De asemenea, tot 
cu acest prilej s-a stabilit baza teh- 
nico-materială : necesarul de îngră
șăminte. semințe, suprafața de ră
sadnițe pentru asigurarea unor ră

saduri de calitate și la timpul optim. 
La fel de important este Și faptul 
că pentru prima dată. în toate coo
perativele, planurile-program privind 
asigurarea producției țle legume cu
prind date și responsabilități pre- 

cise. care revin președinților coope
rativelor, inginerllor-șefl ai consilii
lor intercooperatiste și șefilor de fer
me legumicole care au participat e- 
fectlv la Întocmirea lor in toate fa
zele. Prin toate aceste măsuri s-a 
urmărit întărirea răspunderii pentru 
pregătirea viitoarei producții de le
gume, nu numai din partea șefilor 

de ferme legumicole, așa cum se in
ti mpla pînă acum;

Pe baza acestor studii, a lipsu
rilor constatate în activitatea din 
1973. secretariatul comitetului jude
țean a luat măsuri pentru ca alături 
de cadrele de conducere și specia
liștii din cooperative să participe Ia 
rezolvarea problemelor legumicultu
ra. și nu cu titlul de „consultanți", 
instructorii comitetului județean de 
partid, secretarii comitetelor comu
nale de partid, primarii, aparatul de 
specialitate al organelor agricolă ju
dețene. Pentru că. trebuie spus, toți 
acești factori au partea lor de vină 
pentru slabele rezultate din acest an 
în producția de legume. Ei vor tre
bui să rezolve concret și să răspun
dă de realizarea unor măsuri și ac
țiuni precise referitoare. în special, 
la asigurarea bazei materiale și a for
ței de muncă.

Ținînd seama că anul viitor ur
mează să se livreze la fondul de 
stat cu peste 52 000 tone legume mai 
mult decit în acest an. o serie de 
importante lucrări pregătitoare se 
desfășoară încă de. pe acum. După 
cum ne 6pune ing. Emilian Mihăi- 
lescu. directorul direcției agricole ju
dețene. specialiștii din cooperativele 
agricole urmăresc starea de vegeta
ție a culturilor de legume-verde- 
țuri insămințate în această toamnă, 
iar pentru a încheia arăturile și fer
tilizarea pe întreaga suprafață de 
7 900 ha destinate legumicultorii, 
pină la data stabilită, 20 noiem
brie a.c.A la aceste lucrări au fost re
partizate mal multe mijloace meca

nice și de transport. Alte măsuri se 
referă la asigurarea, pînă la 25 no
iembrie, a unei cantități de peste 
100 000 tone de mraniță, pămînt de . 
țelină și nisip pentru răsadnițe. 
Pentru producerea răsadului, pină la 
15 ianuarie 1974 vor fi amenajate : 
încă 250 000 mp de răsadnițe. Res
ponsabilități și termene precise au 
fost fixate și pentru asigurarea bio- 
cpmbustlbilului, ierbicidelor. a în- ’ 
grășămintelor chimice, care pentru a- 
nul viitor, trebuie să ajungă la circa 
600 kg la hectar. O atenție specială 
se acordă pentru asigurarea semin
țelor. repararea solariilor și a utila
jului de irigat. întrucit în acest an 
producția de tomate s-a realizat în 
proporție de numai 40 la sută față 
de plan și se apreciază, pe bună 
dreptate, că una din cauze coristă in 
faptul că aproape întteaga cultură 
n-a fost arăcită. se prevede ca 
pentru anul viitor să fie asigurate 
mijloace de susținere pentru întrea
ga suprafață. Subliniem acest .aspect, 
deoarece din cele 7 900 ha de legume, 
2 750 sint destinate în anul viitor to
matelor, iar producțiile planificate 
sint de 27 400 kg la hectar, față de 
numai 11530 kg cit s-a obținut in 
acest an.

Acțiunile întreprinse în această 
perioadă, analizele și măsurile lua- 
te de organele de partid și agricole 
ludețene oferă garanția unui revi
riment in producția legumicolă a 
Teleormanului

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scinteii*
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POLITICA

„STUDII
DE ȘTIINȚA
POLITICĂ"

adevăr de necontestat 
că. in pofida feluritelor teorii bur
gheze ale „depolitizării", „dezideo- 
logizării". factorul politic joacă un 
rol tot mai important in societatea , 
contemporană. Ca o consecință di
recta. au sporit și preocupările de 
cercetare științifică in domeniul ști
ințelor politice. Deși de dată destul 
de recentă pe plan mondial aceste 
preocupări se manifestă tot mai 
viu si în tara noastră, dezbaterile 
purtate in cadrul Academiei de 
stiinte sociale și politice si al al
tor foruri științifice, al publicații
lor de specialitate, contribuind la 
conturarea si fundamentarea unei 
Dozitii marxist-leniniste in aceste 
probleme. O mărturie o constituie 
Si volumul recent apărut în Edi
tura politică „Studii de știință po
litică", al IX-lea în seria „Teorie 
Bi metodă in științele sociale".

Inmânunchind 15 studii, volu
mul. subsumat ideii relevate nu o 
dală in documentele partidului 
nostru, după care cercetarea în 
științele social-politice trebuie să 
fie in măsură să ofere date, solu
ții care să fundamenteze științific 
decizia si acțiunea politică, include 
atit unele contribuții teoretice 
(privind domeniile epistemologiei 
si metodologiei științelor Dolitice. 
îmbogățirea sensurilor unor con
cepte in actualele condiții etc.), 
cit si investigări ale unor aspecte 
de domeniul practicii politice.

Diversitatea tematică a studii
lor prezente îngreunează. de
sigur. alegerea pentru cel care-|i 
propune o analiză a volumului. 
Trebuie insă menționat, ca un 
fapt pozitiv, prezenta unor teme 
de mare acuitate pentru politolo- 
gia actuală. în acest sens, se cuvin 
relevate eforturile pentru fun
damentarea unei teorii coerente 
marxiste a „acțiunii politice", pen
tru clarificarea specificului relații
lor politice in cadrul suprastructu
rii sociale, a corelației dintre so
cial. politic, politică si stat. Rapor
tul dintre democrație si umanism, 
dintre democrație și partide po
litice. dintre national 8i internatio
nal formează obiectul unor ample 
analize, demonstrînd convingător 
capacitatea socialismului de a-i da 
o rezolvare optimă, corespunză
toare cerințelor progresului istoric.

In condițiile multitudinii punc
telor de vedere exprimate de poli- 
tologia contemporană, se impun 
perfecționări pe planul instrumen
tarului metodologic menit să fa
ciliteze o justă orientare, dialogul 
fertil. Acestei cerințe ii răspund 
considerațiile privind însusi mo
dul de studiere a doctrinelor po
litice in isteria lor (determinarea 
de clasă si social-istorică. funcțio
nalitatea practică), prilei de ple-., 
doarie convingătoare asupra juste
ții metodologiei marxiste 
studiile consacrate teoriilor __
politizării" societăților actuale sau 
diferitelor încercări ale unor ideo
logi din Apus de edificare a unei 
teorii a sistemului politic).

Un loc important in structura 
volumului ocupă dezbaterea unor 
probleme teoretice de maxim in
teres. legate de activitatea P.C.R. 
în mod deosebit, rețin atentia ana
liza pertinentă, de largă anvergură 
științifică, dar. totodată, sensibilă 
la nuanțele concret-istorice. pri
vind locul si rolul Partidului Co
munist Român In sistemul partidist 
interbelic sau descifrarea, pe baza 
experienței construcției socialiste 
in România, a implicațiilor teoreti
ce si practice ale raportului rea- 
lism-creativitate in politică.

O serie de alte aspecte ale poli- 
tologiei contemporane — cum ar 
fi necesitatea colaborării științifice 
interdiscipllnare in cercetarea fe
nomenului politic, relațiile politice 
Internationale etc. — sink de ase
menea. prezente in volum : 
nu ne permite declt să le 
mandăm cititorilor.

Fiind prima culegere de 
politologice de proporții mai mari, 
o consemnăm ca o reușită științi
fică și editorială, atit pentru con
tribuția teoretică la dezbaterea u- 
nor probleme, cit si pentru plusul 
de informație științifică furnizat. 
Ea este, după Înseși afirmațiile 
autorilor, o 'invitație la dezbatere 
in continuare, la aprofundare, ast
fel incit politologi a românească să 
dei’ină un permanent instrument 
științific al politicii.

Prof. dr. Carol N1RI

•) Coordonat de Ovidiu Trăsnea 
li Marin Voiculescu. volumul cu
prinde studii semnate de Ion Pie
trarii. Marin Voiculescu. Iile Ră- 
dulescu. I. Benditer. Andor Huszar. 
Olivia Clătici. Ovidiu Trăsnea. Ma
rin Neagu. Mihai Petrescu. Marin 
N’edelea. Silviu Brucan. Ladislau 
Ldrincz. C. Cuciuc. Fred Mahler, 
Ion Mitran.

Andrâ Salmon — „Amintiri 
fără sfîrșit" —- coresponden
țe, memorii, jurnale.
Ulrich Brăker — „Bietul om 
din Toekenburg".
Leonid Juhovițki — „Mai 
stai și te uita in urmă*.
Charles Lamb — „Eseurile 
lui Elia".
Fernando de Rojas — Ce
lestina".
Ilya Ehrenburg — „Hrăpăre
țul".
William Faulkner 
nă de august".
Michel de Ghelderode — 

Povestiri crepusculare".
„Jurnal pentru

ISTORICĂ , Damian HUREZEANU

Constantin Dobrogeanu-Gherea
Studiul social-istoric"

La puțin timp după apariția unul 
volum care prezintă corespondența 
lui C. Dobrogeanu-Gherea, Editura 
politică oferă cititorilor o nouă lu
crare consacrată acestei marcante 
personalități care a exercitat o pro
fundă influență asupra vieții so
ciale și culturale a țârii noastre ta 
cumpăna dintfe secolele XIX și 
XX.

„Studiul pociăl-istoric" pe care 
Damian Hurezeanu il consacră lui 
C. Dobrogeanu-Gherea Îmbină evo
care*  vieții unuia dintre con
ducătorii proeminențl ai mișcă
rii socialiste din România cu 
analiza amplă a principalelor sale 
scrieri social-politice. Aceste linii 
directoare ale lucrării au ca fun
dal tabloul social-economic, politic 
și cultural înfățișat de societatea 
românească in decurs de o jumă
tate de veac după dobindlrea in
dependenței naționale. în mod fi
resc, pe primul plan al acestui ta
blou cuprinzător se situează proce
sul de dezvoltare a mișcării socia
liste, de afirmare a clasei munci
toare in viața social-politică a țării 
— ambele aspecte fiind abordate 
prin prisma aprinselor dezbateri 
Ideologice al căror eminent prota
gonist a fost Gherea.

Asistăm, astfel, in esență, la • 
derulare nu numai a activității sale, 
ci și a evenimentelor principale 
din Istoria dezvoltării socialismului 
in țara noastră. Mai mult, dat 
fiind că amplele dezbateri ideolo
gice din cadrul mișcării socialiste 
au inclus inevitabil problematica 
fundamentală a vieții soclal-eoono- 
mice, politice șl spirituale a Ro
mâniei din acel timp, gîndlrea so- 
cial-politică a lui Gherea Îndepli
nește rolul de busolă teoretică în 
Înțelegerea acestor realități.

Pe baza unei analize cuprinză
toare a operei lui Gherea. lucrarea 
scoate 
cestuia, 
tanți ai vechii noastre mișcări so
cialiste, de a nu se fi limitat

rolul de simpli „propagandiști" al 
Ideilor socialismului științific, ci de 
a fl folosit metoda materialist-dia- 
lectică spre a stabili — pe baza 
Btudierii atente a realităților eco
nomice, sociale și politice ale țării 
— modalitățile de a aplica princi
piile marxismului 
Condițiilor specifice 
românești. Lucrarea 
ritul creator propriu 
liste românești prin 
noscutei teorii a lui _____ ____
toare la particularitățile socialismu
lui in țările cu economie înapoiată.

P&gini interesante consacră, de 
asemenea, lucrarea corolarului a- 
cestei teorii (impus, intre altele, de 
nevoia combaterii tezelor popora
niste care contestau perspectiva 
dezvoltării capitalismului in Româ
nia), și anume demonstrarea nece
sității industrializării țării, con
cepută ca o „sarcină istorică", 
după expresia lui Damian Hure- 
leanu.

După cum se știe, preocupările 
persistente ale lui Gherea pentru 
studiul relațiilor agrare di.n Româ
nia și-au găsit finalizare în teoria 
așa-numitei „neolobăgii", teorie 
care a stat la baza programului 
agrar al socialiștilor români din 
perioada anterioară primului război 
mondial. Se cuvine remarcat, in 
această ordine de idei, că, în pofi
da unor teze șl interpretări unila
terale sau eronate, unele dintre 
prevederile fundamentale — în
deosebi cele privind modalitățile 
lucrării pămintului in comun de că
tre țărani, ca și ale introducerii 
progresului tehnic in agricultură — 
aveau să-și afle, după decenii, o in
contestabilă ■ confirmare istorică. 
Asupra acestui aspect, lucrarea re
cenzată insistă însă mai puțin.

Gherea a fost un polemist redu
tabil. S-ar putea spune chiar că o 
serie de idei au fost emise în fo
cul controverselor. Așa a fost, de 
pildă, cazul in problema combaterii 
tezei „plantei exotice" sau a ideilor

corespunzător 
ale societății 
ilustrează spi- 
gindirii socia- 
analizarea cu- 
Gherea privi-

poj>oranlslc. în legătură cu toate a- 
ceste aspecte, lucrarea lui D. Hu
rezeanu ar fi avut de ciștigat dacă 
l-ar fi integrat mai mult pe Ghe
rea in viața mișcării socialiste. 
Gherea nu a fost un teoretician 
singuratic, el a fost secondat, cu 
destul succes, de „elevii" lui și, 
uneori, chiar ajutat de aceștia să 
se apropie mai repede, in lucrările 
sale teoretice, de punctele de ve
dere cele mai juste — ca, de pildă, 
lucrarea „Asupra socialismului in 
țările Înapoiate", ale cărei aprecieri 
privind capitalismul in țara noastră 
sint sensibil schimbate față de 
„Neoiobăgia", ceea ce de altfel 66 
arată in lucrare.

Abordind un aspect mal puțin 
investigat al activității lui Gherea, 
autorul relevă judicios participarea 
sa activă la confruntările de idei 
pe plan internațional.

Evilind orice tendințe ' apologe
tice, lipsite de bază științifică, au
torul semnalează cu justețe u- 
nele laturi deficitare din gindlrea 
lui Gherea, Îndeosebi o anumită 
„fetișizare a rolului forțelor de 
producție" și, implicit, o minimali
zare a rolului fenomenelor de su
prastructură. întîlnim însă și unele 
aprecieri, după părerea noastră con
testabile sau, în orice caz, lipsite 
de o argumentare convingătoare, 
cum ar fi, de pildă, aceea că Ghe
rea nu ar fi ajuns „să descifreze 
in totalitatea sa esența saltului ca
litativ produs de filozofia marxistă 
ca o teorie unitară a existenței, cu
noașterii și acțiunii".

Pe un alt plan, se cuvine sub
liniată puternica vibrație etică a 
paginilor consacrate evocării perso
nalității lui Gherea ca om.

Prin bogăția informării și profun
zimea analizei, prin stilul clar, ac
cesibil, nu lipsit însă de virtuozi
tăți, cartea lui Damian Hurezeanu 
se înscrie ca o contribuție remar
cabilă la cunoașterea deopotrivă a 
personalității și operei uneia dintre 
figurile luminoase ale socialismului 
românesc, ca și a unei întregi e- 
poci istorice.

EDITURA POLITICA
DOCUMENTE ALE PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN.
CULEGERI SINTETICE :
„Frăția dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoa
re".
„Rolul femeii în viața eco
nomică, politică și socială a 
României socialiste'.
Tn colecția : „FĂURIREA SO
CIETĂȚII SOCIALISTE MULTI
LATERAL DEZVOLTATE*.
Seria Filozofie :
Ion Florea — Ion Moraru t
„Dezvoltarea multilaterală a 
conștiinței socialiste'. 
Seria Etica :
Vasile Popescu : „Etică și •-
chitate socialistă'.
în colecția „PROBLEME ALE 
ORGANIZĂRII Șl CONDU
CERII ACTIVITĂȚII POLITICE 
Șl ECONOMICO-SOCIALE".

Seria în sprijinul organizații
lor de partid :
Nieolae Gheorghiu : „Afir
marea rolului conducător al 
organizațiilor de partid în 
viața economică și socială a 
satelor'.
Seria în sprijinul organiza
țiilor sindicale :
Pavel Ștefan : „Obiectivul 
fundamental al întrecerii so
cialiste — îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen'.
în colecția „BIBLIOTECA OR
GANIZĂRII Șl CONDUCERII 
ȘTIINȚIFICE" :
•••„Probleme actuale ale 
conducerii întreprinderii".
în colecția „BIBLIOTECA DE 
FILOZOFIE Șl SOCIOLOGIE’; 

Vasile Ciocîrlan : „Raportu
rile interpersonale".

POEMELE TĂR1NII
Ceea ce aare în ochi 

la lectura poeziei ar
gheziene este re
lieful „frămîntat" ce 
se refuză unei carac- 

i terizări generalizatoa
re. Pentru exegețil 
rlvnltori de certitudini 
care au Încercat să o 
cuprindă sub acolada 
unei etichete, impre
vizibila alternanță a 
vocilor, registrul am
plu al obsesiilor, 
neostoita capacitate 

, de inovație a poetu
lui au însemnat tot a- 
titea motive de deru
tă. într-adevăr. nu 
puțini au fost comen
tatorii care, lncercînd 
să-și croiască drum 
spre enigmatica Ini
mă a continentului li
ric arghezian, au a- 
juns — după par
curgerea unor traiec
te sinuoase — 
nou' la punctul 
țial, înclt este o 
petlență extrem 
instructivă pentru cel 
care urmărește recep
ția critică a operei lui 
Arghezi să observe 
cum atîtea spirite e- 
levate, plecate 
căutarea unui 
unificator, au 
încercate de o 
a inteligenței.

„Și, in sfirșit
— mărturisea

din 
lni- 
ex- 

de

acum 
Vladi

mir Streinu în pro- 
nica la „Cuvinte po
trivite" — cind meca
nismul arghezian îmi 
stă demontat in fată, 
sau cel puțin îmi în
chipui aceasta, simt 
că dincolo de teme, 
procedee, compoziție 
ritmică, psihologie șl 
influențe rămine un 
duh inanalizabil, care 
mă umilește". Succe
siune de sistole și dia
stole, de fringeri și 
metamorfoze conjuga
te în noi și miracu
loase alcătuiri, lirica 
lui Arghezi trebuie să 
aibă totuși un liant 
întrebarea care se naș
te firesc este : care ? 
Trebuie să căutăm a- 
cel inefabil nucleu 
coagulant in fiorul

„metafizic" T Adevărul 
sălășluiește mai de
grabă in poziția con
trară. in recunoașterea 
vitalismului nelrrfrînat 
al poeziei argheziene. 
Lucrurile cele mal e- 
xacte le-a spus in a- 
ceastă privință Pompi
liu Constantinescu ! 
„Arghezi este cel mâi 
marc poet al energici 
vitale, e singurul op
timist, organic, 
care ne-a redat sen
zația miracolului dc a 
trăi in toată lirica 
noastră".

Aderind ta acest 
punct de vedeite. dar 
renunțlnd la unele 
necesare nuanțări, _ 
xistente în textele 
cronicarului de 1a 
„Vremea", un critic o- 
bisnult cu judecățile 
tranșante, Mircea Ior- 
gulescu, Încearcă un 
gest temerar. Acela de 
a alcătui o antologie 
care să compună din 
piese dispersate în 
multe volume efigia 
unui Arghezi vitalist, 
celebrator al „țărinii". 
Selecția — de cele 
mai multe ori fericit 
operată de către an
tologator — pune în
tr-o lumină tare o 
permanență arghezia
nă : telurismul. Fireș
te. ca în cazul orică
rei antologii, obiecții 
se pot face. Ar fl fost, 
cred, de inclus în an
tologie 
rînd 
„Har", 
dență", 
„M-au
După cum s-ar fi im
pus selectarea citorva 
piese din Cintare o- 
mulul. Important este 
însă că editorul pro
cedează aproape în
totdeauna cu siguran
ță și gust.

într-un strins stu
diu introductiv. Mir
cea Iorgulescu închi
puie o „țară arghe
ziană" dominată de 
concretețea ț imagini
lor, de expresia den
să și stăpinirea băr
bătească a materiei 
lirice. Sugestiv intitu-

tată Poemele țărinJI, 
antologia (apărută sub 
auspiciile Editurii mi
litare, in colecția ..Co
lumna") pune cititorii 
in posesia unei istorii 
lirice a acestor tâ- 
rimurl ale germina
ției impetuoase Și 
multiforme, de ia e- 
xistența lor „Dacică", 
trecută prin „Pisanii" 
voievodale, pină ta 
„Mama Țară" de azi. 
Arheolog ce parcurge 
invers mileniile. Ar
ghezi oe simte conti
nuatorul a zeci șl 
sute de generații de 
străbuni, spiritul care 
le veghează oseminte
le sacre : „Sufletul 
meu îșl mal aduce a- 
minte, / Si-acum și 
neîncetat, de ce-a tre
cut, / De un trecut ce 
ml-e necunoscut, / 
Dar ale cărui sfinte o- 
semlnie / / 8-au așe
zat in mine ffir’ să 
știu / .„Aud țărina 
doar a vocilor străbu
ne, / Cum se desfa
ce, cum s-a desfă
cut. / / Șl, citeodată, 
totul se deșteaptă, / 
Ca-ntr-o furtună mare 
ca Tăria / Și-arată 
veacurile temelia. / 
Eu prlveghez pe ul
tima lor treaptă". 
Alteori, precum în 
„Mireasă", cîntul are 
suavități senzuale de 
epitalam : „Pămîntul 
umblă după tine să te 
soarbă / Cu vîrfurl 
boante de Iarbă oar
bă. / Din 8ingele tău 
băut și din sudoare / 
Pot să iasă alte poa
me și. feluri noi de 
floare. / / ...Vino.
Dinainte îți voi des
face pelinul și roma- 
nița / Pe care le coa
ce arșița. / Cu brațe
le și pieptul voi des
pica poiana / Și buru
iana".

Privind ritualul e- 
gal al perindării ci
clurilor. contempli nd 
perpetua prefacere a 
lumii, Arghezi probea
ză un remarcabil echi
libru, izvorind din 
conștiința istorică ce 
guvernează actul său 
liric.

„Aspecte naționale 
ale curentelor

Antologia 
literaturii

„Cibernetica și aplicațiile ei 
în tehnica și economia 

industriei"
Una din cuceririle științelor mo

deme — pasionantă ca obiect fi cu 
profunde implicații privind «acțiu
nea omului asupra mediului am
biant, in sensul cel mal larg al Cu
vin tulul — o constituie, f&ră Îndo
ială, cibernetica. Apariția unior lu
crări de cibernetică economică, In 
momentul de față, cind știința con
ducerii vieții politice și -economice 
a căpătat in tara noastră un contur 
definit, nu poate fi derft binevenită, 
în acest cadru se înscrie și lucra
rea de față, apărută in editura Aca
demiei, rob semnătura dr. Eugeniu 
Niculescu-MizfiL Prin problematica 
abordată, autorul face o Încercare 
reușită de a da răspuns unor ce
rințe stringente puse de partid pe 
linia perfecționării conducerii acti
vităților sociale, economice și teh
nologice, a ridicării eficienței In 
toarte domeniile.

Anal kind in viziunea, largă a filo
zofiei marxiste problemele teoretice 
și practice ale științei cibernetice, 
autorul aduce o contribuție origi
nate, meritorie, la o definire mai 
completă a acestei științe noi, pre
cum și la aprofundarea percepteloi 
și regulilor el, * legăturilor cu ce
lelalte științe din cadrul cărora Iși 
trage izvoarele «au pe care le-a in
fluențat in dezvoltarea sa. O notă 
pregnantă de originalitate lese și 
mai mult în evidență prin tratarea 
universului ca sistem cibernetic ; a~ 
prederea sistemelor sociale fi a ce
lor economice ea sisteme In care 
sint întrunite mecanismele ce 
conferă acestor*  calitatea de a fi 
cibernetice, inclusiv explicarea mo
dului in care acționează aici cate
goria cibernetică de model ; descrie
rea manifestării teoriilor informației 
și a deciziei in sisteme micro fi 
macroeconomic e.

în demonstrarea ideilor, autorul 
dovedește acuratețe, precum șl o 
cunoaștere temeinică a principiilor 
șl metodelor cibernetice, a econo
miei și a industriei. Operind cu ca
tegorii ale filozofiei, economiei, teh
nicii și tehnologiei, lucrarea poartă o 
puternică amprentă inter disci plini
ră, situlnd cercetarea la granițele de 
interferență a științelor respective, 

nu numai a acestora. Astfel, sint 
dezvoltate fi o serie de considera
ți uni privind analogii dintre feno
menele de natură biologică șl cele 
fizice sau sociale, analizindu-se. de

exemplu, conexiunile dintre ciber
netică — medicină — automatică. 
Punctindu-se similitudinile dintre 
homeostază la sistemele vii și au
toreglarea la sistemele automate, se 
propun aplicații ale ciberneticii in 
domeniul sociologiei și eoonomiei 
prin folosirea aparatului matematic.

în partea a doua, cartea se 
referă la aplicații cibernetice 
practice în economie și in spe
cial in industrie, cu particularizarea 
exemplelor și a metodelor specifice 
proceselor respective din industria 
chimică. Nu este mai puțin adevă
rat că față de „golurile" existente 
In lirteratura noastră de specialitate 
ar fi fost necesare o tratare mai 
amplă și o aprofundare a tematicii 
și a problemelor care decurg din 
aplicarea ciberneticii la procesele 
economice din industrie. Ciberne
tica modernă nu se poate despărți 
de tehnica calculatoarelor, ceea ce 
nici autorul nu o face ; dimpotrivă, 
eî prezintă o sistematizare inedită 
a. tehnicii folosirii calculatoarelor, 
* categorisirii lor și a sistemelor de 
prelucrare automată a datelor, pre
cedată de un istoric interesant și 
documentat al apariției calculatoa
relor electronice și a evoluției lor 
tehnice. în lucrare &e face și o de
monstrație practică convingătoare, 
pe bază de formule și calcule, a 
eficienței ridicate pe care folosirea 
calculatoarelor și a modelării mate
matice o conferă proceselor econo
mice și tehnologice.

Stiflul de redactare clar și explicit 
folosit în lucrare reprezintă un e- 
tort fi un merit al autorului ; el 
tratează problemele științifice com
plexe ce reclamă manevrarea unei 
terminologii complicate și mai puțin 
uzuale î ntr-o manieră de largă ac- 
cesibilitarte.

în condițiile în care perfecționarea 
sistemului informațional șl intro
ducerea sistemului de conducere cu 
mijloace automate a devenit în țara 
noastră o preocupare curentă, lu
crarea de față este de certă utilitate 
teoretică și practică ; ea poate con
stitui un bun Îndreptar pentru prac
ticienii cu preocupări in domeniile 
economiei și industriei, pentru ca
drele didactice șl studenții din în
văță mintul superior, rit și pentru 
specialiștii din domeniul ciberneticii 
și informaticii.

Vasile RAUSSER

Impărțit în două sec
țiuni (Studii de literatură 
comparată și, respectiv, 
Siudif de Istorie și este
tică literară), recentul 
volum al profesorului 
Alexandru Dima, apărut 
la editura „Cartea româ
nească", oglindește atit 
permanența unor vechi 
preocupări de istorie a 
esteticii literare româ
nești, afirmate Încă 
acum fhal bine de 
decenii cu volumele 
nomenul românesc __
noi priviri critice și Gin- 
dlrea românească in es
tetică, cit și orientarea 
ulterioară către ' proble
mele teoretice ale compa- 
ratismului literar, ilustra
te prin mai recentele 
Principii de literatură 
comparată.

Cel mai important stu
diu din prima secțiune ni 
6e pare a fi cel care dă 
și titlul cărții de față. 
Privirea sintetică asupra 
literaturii noastre, văzută 
prin prisma manifestări
lor mai mult sau mai pu
țin omogene, colective, ale 
curentelor literare, în ra
port cu manifestările com
parabile din literatura 
europeană, îi prilejuiește 
autorului o seamă de re
flecții a căror finalitate 
este formularea unor teze 
teoretice. Astfel, dacă 
există unele trăsături ge
nerale, care îndreptățesc 
situarea diferitelor ten
dințe din diverse litera
turi europene sub aceeași 
titulatură (curente ca u- 
manismul, romantismul 
etc.), nu trebuie pierdut 
din vedere nici un mo
ment că aceste trăsături 
se grefează pe realități is
torice distincte, care le 
colorează în chip particu
lar. Dezvoltind această 
teză, mai veche de altfel, 
autorul atrage atenția a- 
supra „aspectelor diferea- 
țiale" ale manifestării cu
rentelor pe planul concret 
al fiecărei literaturi. Cu
rentele literare europene 
(și universale) nu sint 
doar o sumă a unor tră
sături comune, cu varia
ții particulare impuse de 
mediul specific de mani
festare, ci și o sinteză 
dialectică a aspectelor di
ferențiale ale fiecărei li
teraturi în parte. Conse
cința imediată a acestei 
perspective noi este că 
se scot curentele literare 
din cadrul Îngust al Înțe
legerii lor ca simple pro
duse ale propagării unor 
influențe, directe sau In
directe, ele apărlnd ca 
rezultat al unei operații 
naturale de selecție și de

de

sub

valorizare, de manifesta
re a unor afinități pe 
baza tendințelor latente, 
preexistente in literatura 
în cauză înaintea momen
tului de constituire și de 
manifestare in forme de
clarate, conștiente. Stu
diul mai subliniază ne
cesitatea imperioasă de 
a se întreprinde cercetări 
comparatiste profunde, de 
amănunt, asupra fenome
nelor literare comune in 
spațiul românesc și în cel 
învecinat.

Dintre studiile „de isto
rie și estetică literară" 
care formează materia ce
lei de a doua părți a vo
lumului, se detașează cel 
intitulat Motivul cosmic in 
opera eminesciană, apă
rut pentru prima oară in 
1965. El evidențiază origi
nalitatea și vigoarea a- 
cestui motiv în creația e- 
minesciană printr-o am
plă analiză, comparativ a- 
tît cu predecesorii ro
mâni, cit și cu marii poeți 
europeni ai secolului al 
XIX-lea care l-au ilus
trat.

Alte cîteva stbdii sint 
dedicate valorificării u- 
nor tradiții progresiste în 
glndirea estetică româ- 
pească și aprecierii de an
samblu —7 . n‘,'C
teoretice a unor valoroși 
înaintași (Ibrăileanu ,1 
Tudor Vianu). O verita
bilă schiță de istorie a 
criticii literare românești, 

xdintr-o perspectivă mo- 
'demă, sociologică, este 
eseul Relația literatură- 
socielate în concepțiile 
criticii șl teoriei literare, 
in care profesorul Dima 
probează vechimea și per
manența civismului și a 
adecvării pe care critica 
literară ' -.-..ZEL
pus-o întotdeauna in cen
trul activității sale ; în a- 
ceastă linie ar mai fi tre
buit poate amintită, în 
descendența gheristă, și 
critica luj Traian Deme- 
trescu, iar dintre criticii 
interbelici cel puțin 
Pompiliu Constantinescu. 
însă eseul trasează doar 
punctele esențiale ale u- 
nei evoluții istorice șl 
nu urmărește stabilirea 
unuj inventar complet.

Lectura acestui volum 
relevă o profundă unitate 
de substanță caVe nu este 
numai aceea a continuității 
unei activități rodnice de 
peste patru decenii, ci și 
a permanenței unei atitu
dini care a făcut din au
tor o figură marcantă a 
cercetării noastre literare 
marxiste.

Mlrcea 
ANGHELESCU

Despre autorul roma
nului Ultima noapte de 
dragoste, intîia noapte 
do război există, pentru 
epoca de după 23 August 
1944, o bibliografie criti
că apreciabilă. înscriind 
cîteva contribuții la care 
se poate face orlcind re
ferință. Scriind și el o 
monografie, publicată în 
editura .Junimea", criti
cul ieșean I. Sîrbu În
țelege să adopte un spi
rit sistematic, de ordo
nare a unei materii. tra
tată adesea într-o ma
nieră 'eseistică si să în
treprindă o analiză inte
grală.

„Reconstituirea biogra
fică" apelind la cele mal 
recente surse documen
tare. departe de a fi o 
simplă cronologie, are In 
vedere citeva dominante, 
cum ar fi caracterul dra
matic al vieții lui Camil, 
afirmarea lui pe un fond 
de adversitate, fixarea 
unei ideologii, orientarea 
filozofică, personalismul 
și capacitatea de 
confesa. Criticul 
că luciditatea, 
continuă după 
dini, tinerețea 
tească a scriitorului, in
teresul neastimpărat pen
tru cunoașterea univer
sală. dezgustul fată de 
formele bizantinismului, 
practicat în societatea 
vremii. Formulările 5Înt 
mai totdeauna clare și 
pregnante. concentrlnd 
adevăruri valabile pen
tru autor, ca si pentru 
cei mai importanți dintre 
eroii săi : ..Energiile o- 
mului Camil Petretcu 
sint îndreptate. toate, 
spre absolut. El arde sub 
vilvătaia adevărului 
definitiv, respinalnd 
lativismul sceptic, 
ciliant, jumătățile 
măsură, facilitatea 
de mijloc, tranzacțiile cu 
propria-i conștiință." 
Anticipînd capitolul ur
mător. criticul subliniază 
cîteva propoziții de bază 
ale esteticii camilpetres- 
ciene și anume „arta nu 
e distracție, ci un mij
loc de cunoaștere". ..ade
vărul se situează înaintea 
frumosului". ca 
rațiunile practice 
autenticismului, 
sia față de 
„meșteșug" și 
mercenar.

I. Sîrbu se 
încă o dată 
prob, nu numai prin e- 
fortul de a înfățișa cit 
mai corect cele două sis
teme filozofice care au 
influențat glndirea scri
itorului nostru, neovlta- 
lismul lui Bergson și fe
nomenologia lui Husserl, 
dar și prin apelul frec
vent pe cafe-l face la 
studiile în materie, apar- 
tinînd lut T. Vianu. N. 
Bagdasar, N. Tertullan, 
El stabilește relația din
tre filozofia Iul Camil

Fapt oarecum simptomatic 
pentru dimensiunile investiga
ției literaturii noastre actuale, 
pentru tentația descoperirii ori
ginarului șl a creației irepeta- 
bile, tălmăcirile lui Lucian Blaga 
din lirica universală apărute in 
urmă cu mal bine de un dece
niu' și Jumătate debutau cu o 
serie de poezii insolite extrase 
din fondul arhaic al popoarelor. 
Una din ele purta chiar un titlu 
bizar : „Cea mal veche poezie1*,  
și era datată ou două milenii 
Înaintea erei noastre. Prin cu- 
Î>rinderea unor astfel de lucrări 
ntr-o carte Imbrățlșind opere 

de răsunet ale poeaiei univer
sale, poetul român transcria, de 
fapt, In felul său aparte tlnjlrea 
după lucruri rare, dorința de a 
împinge hotarele frumosului 
dincolo de anotimpul istoriei.

încercarea poetului nu a fost 
nici prima și, desigur, nici sin
gura. Numeroase alte spații spi
rituale au fost brăzdate de in
teresul șl setea noastră de cu
noaștere In Îmbrățișări întru
chipate de tălmăciri ce puteau 
să devină astfel „ale noastre, 
ale românilor". Cu toate acestea 
popasul pe masa de‘lectură a 
oricărui cititor al masivului vo
lum Antologia literaturii pre- 
columbiene poate fi considerată 
de la Început ca o veritabilă sur
priză editorială, oferită art.it de 
autorul lucrării, istoricul șl criti
cul literar Franclsc Păcurariu, 
cit șl de editura Univers? Cer- 
cetind preocupările anterioare 
înrudite nu am găsit în litera
tura noastră una asemănătoare 
ca dimensiuni, complexitate sau 
chiar realizare literară cu toate 
că și alte arii spirituale mai 
apropiate au preocupat Intens 
de-a lungul timpului numeroși 
cercetători ai culturii noastre.

Cunoscător avizat al literaturii 
latlno-aniericane, autor al unei 
mal vechi „Introduceri In lite
ratura Americii Latine", preocu
pat multă vreme de interferen
țele spirituale care au germinat 
cultura sud-americană, definin- 
du-i In multe privințe originali
tatea, Francisc Păcurariu aspiră 
și realizează în bună măsură 
prin antologia de față o lucrare 
de mari proporții, amplu docu
mentată, fidelă față de textele 
originale ale culturii indo-ame- 
ricane de dinaintea ConchiBtei. 
Fără îndoială, este o operă de 
pionierat, cu atît mai temerară 
cu cit autorul a trebuit să fie 
preocupat de concilierea aspec
tului descriptiv, factologic, al 
expunerii istorice a numeroase 
fapte, evenimente sau realități 
specifice, a popularizării prin 
informare cu aspectele mai di
ficile oe țin In • esență de 
travaliul artistic al transpunerii 
în limba română literară a unor 
lucrări dificile, de evidentă fac
tură orală. Culturile Americii 
precplumbiene — observă auto
rul intr-un cuprinzător studiu 
introductiv — „se integrează în 
orizontal unor culturi folclorice 
arhaice, orale, cuprinzind în 
proză sau versuri, uneori intr-un 
amestec tipic de proză și de 
vers, relatări de mituri cosmo
gonice, transfigurări mitice ale 
trecutului, altf fenomenelor na
turii, ale relațiilor umane". Sint 
tălmăcite . așadar în românește 
„texte transmise oral timp de 
secole", dar care „prin transcrie
rea lor au ieșit din aria culturii 
folclorice, devenind monumente 
fundamentale ale unor literaturi 
vechi". Astfel, In cele trei mari 
diviziuni ale antologiei : litera
tura mexicană, literatura Maya, 
și literatura Inca sint cuprinse 
cele mai de seamă texte preco- 
lumbiene. Alegerea lor justifică 
în general concepția întregii lu
crări, după care literatura orală 
are o valoare funcțională direc
tă, reflectă concepțiile cosmogo
nice șl ontologice deduse din 
experiența insuficientă a primi
tivului. Consecvent în organiza
rea amplului material, Francisc 
Păcurariu se dovedește la fel de 
sensibil în fața expresivității 
formale, a comunicării emoției 
prin mijlocirea verbului. „An
tologia literaturii precolumbie- 
ne" mijlocește cititorului, în 
bună parte șl cercetătorului cul
turii acestei lumi apuse, însă 
atît de vie în operele contempo
rane ale unui Rubân Dario, Bor
ges, Asturias, Garcia Mârquez 
sau Julio Cortăzar, contactul di
rect cu opere aparținlnd unei 
spiritualități creatoare fecunde. 
Pentru asemenea mijlocire spre 
orizonturile unei culturi de res
pirație universală, antologia me
rită interesul și aprecierile spe
cialiștilor, ale unul public larg.

Petrescu și conceptul de 
autenticitate. reliefind 
astfel contribuția adusă 
la teoria romanului și a 
realismului. Discuția se 
extinde și asupra teoriei 
teatrului, domeniu în 
care scriitorul își susține 
concepțiile moderne des
pre inadecvarea terme
nului de „caracter", des
pre teatrul de idei, des
pre nevoia de absolut ca 
6ursă a conflictului, ex- 
plicînd in fond propria 
sa formulă de teatru. Se 
trece apoi la analiza o- 
perei literare ; a poeției. 
dramaturgiei, romanelor, 
nuvelelor, a ziaristicii și 
însemnărilor de călătorie. 
Dlntr-un exces de 
știinciozitate, L 
procedează de 
dată mai lntîi 
prezentare a ______
exprimate despre operele 
în cauză, fapt care cre
dem că grevează discur
sul critic, lăslnd să se 
detașeze cu anume difi
cultate ideile personale 
ale monografistului.

In analiza romanelor, 
unul din capitolele cele 
mai iibutite ale cărții, se 
discută, cum era și de aș
teptat, autenticitatea ca 
principiu prim al de
scripției și se fac rapor
tările necesare la Sten
dhal șl Proust. Criticul 
reia problema lucidității, 
a supunerii afectului sub 
reflectorul conștiinței, ' a 
pasiunii analitice care, 
la un loc, indică moda
litatea stilistică a roma
nului. De obicei, cumpă
nit in judecăți. I. Sirbu 
suprasoliciteazfi romanul 
Un om intre oameni (o- 
peră, cum se știe, neter
minată) și, de asemenea, 
nuvelistica pe care o co
mentează fără spirit cri
tic. Parcă grăbit să în
cheie cartea mai repede, 
criticul expediază capi
tolul despre reporter și 
pamfletar, nefăcînd nici 
o referință la alte jurna
le de călătorie. atunci 
cind vine vorba despre 
Rapid Constantinopol — 
Bioram si omițînd pole
mica purtată de scriitor 
cu Viața Românească. 
Dar cele mai de seamă 
opere ale lui Camil Pe
trescu. precum si ideolo
gia lui literară sint a- 
nalizate judicios, cu în
țelegere matură a cone
xiunii dintre literatură 
li filozofie, cu receptivi
tate pentru formula mo
dernă cultivată șl, am 
putea spune. Inaugurată 
de scriitor In teatrul șl 
romanul românesc dintre 
cele două războaie. In
formată la zi. atestlnd e- 
fortul de a traduce și a 
pune Intr-un sistem re
lational sensurile mari 
ale operei, monografia Iul 
I. Sîrbu stă, În genere, 
iute semnul seriozității. „V.r-

Emil VASILESCU

EDITURA „MINERVA"
• • • — „D*  la Dragai 

la Caia Vădi" (Legenda 
populare românețti}.
Gh. Șincai — „Opere" (voi.

C. Dobrogeanu-Gherea — 
„A.upra criticii. Studii ,1 ar
ticole".
E. Lovinelcu — „l.toria lite
raturii româna conl.mpo- 
rane'.
G. Câlineicu — „Bietul loa- 
alde" (colecția B.P.T., 3 voi.). 
Tudor Arghezi — „1907" 
(Seria „Arcade").
Al. Rowtti — „Note din 
alM"’’ Dlv,r“- Cart,a

Gala Gclaction — 
(voi. I).
Democtene Botez 
morii' (vol. II).
Marcel Breslaiu 
curl".
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

f------------
Construim un om nou. • 

aocietate nouă. Un om mo
de 1st In lumina ideilor so
ci etății pe care o făurim cu 
miinile noastre. Ceea ce ne 
definește ca oameni înain
tați, ca membri al acestei 
societăți este atitudinea 
noastră față de temelia ei — 
avutul obștesc. Sintem cu 
adevărat proprietari numai 
în măsura in care știm să 
fim proprietarii acestui 
avut: sintem cu adevărat 
gospodari numai In măsura 
in care știm să fim gos
podarii acestui avut; sin
tem cu adevărat harnici 
numai In măsura în care 
Slim să sporim acest avut. 
Și sintem cu adevărat co
muniști numai in măsura 
in care facem totul pentru 
realizarea tuturor acestor 
deziderate — spre binele 
fiecăruia dintre noi, spre 
binele tuturor.

De ce repetam aceste a- 
devăruri ? Pentru că — 
deși cunoscute — in dife
rite compartimente ale 
vieții noastre economico- 
sociale. in diferite unități 
economice ele sint neglijate 
sau ignorate, pentru că e- 
xistă încă oameni care 
cred că se poate și altfel...

— Marin Dumitru I
— Absent...
— întreprinderea _.Nefe- 

ral“ 1
— Absentă 1
Așa. prin ne prezentare, 

s-a suspendat, cu puțin 
timp in urmă, procesul din
tre ,.pirita- „Neferal" și „re
clamantul" Marin Dumitru, 
fost angajat. Cauza litigiu
lui: ..ilegalitatea desface
rii contractului de muncă", 
după cum scria M.D. in ac
țiunea sa...

Răsfoim dosarul : Nu 
desfacerea contractului de 
muncă al lui M. D. a fost 
ilegală, ci menținerea lui 
luni și luni de zile după 
data la care trebuia desfă
cut. Lată citeva argumente :

Prin decizia 532'1972 M. D. 
a fost sancționat pentru 
„r.erespeetarea sarcinilor 
de serviciu";

Prin decizia 16/1973 — 
pentru „absențe nemoti
vate" ;

Prin decizia 35/1973 — 
pentru „repetate lipsuri de 
la serviciu";

Prin decizia 111/1973 —
pentru .absențe nemotivate 
și intirzieri";

Prin decizia 112/1973 —' 
„pentru neex ecu tarea sarci
nilor de serviciu".

Socotind și ultima dintre 
sancțiuni — desfacerea con
tractului de muncă — in 
cele șase luni in care a 
fost angajat Marin Du
mitru a fost sancționat 
de șase ori.

O sancțiune pe lună I
Și. totuși, paradoxal nu

mărul mare al abaterilor, 
gravitatea acestora acuză 
nu atit pe M.D.. cit menta
litatea risipei, cu care-a fost 
înconjurat. De ce ? Pentru 
că sancționatul era nu un 
simplu angajat — fie el 
muncitor, tehnician, inginer 
ș.a.m.d. — ci gestionarul 
uneia dintre principalele 
magazii de materii pri
me ei materiale. „Ne- 
•xecutarea sarcinilor".

V___________

klntirtlerile". „repetatele 
lipsuri de la serviciu" nu 
erau pure intirzieri, neexe- 
cutări ale sarcinilor sau 
repetate lipsuri de la servi
ciu. ci neexccutări ale sar
cinilor de serviciu, Intirzieri 
și repetate lipsuri în paza, 
administrarea șl valorifica
rea a aproximativ 7 000 000 
(șapte milioane !) Iei — 
valoarea materiilor prime 
și materialelor Încredințate 
lui M. D. !

Culmea tnsfi : in ultimă 
instanță. prin măsurile 
luate, risipitorul a fost 
sancționat de șase ori, men-

tali ia tea risipei nici măcar 
o dată !

De obicei, cind vorbim 
despre risipă, despre lipsa 
spiritului gospodăresc, pri
mele lucruri care ne vin in 
minte sînt bunurile mate
riale, banii ș.a.m.d., implicit 
funcțiile legate de păstra
rea și administrarea acesto
ra. Mai precis: funcțiile le
gate de păstrarea și admi
nistrarea directă a acestora.

Dar nu o dată, coborind 
pe firul faptelor — mai 
bine-zis, urcind ! — con
statăm că răspunderea 
pentru abaterea săvirșită 
— proastă gospodărire, ri
sipă sau ’ delapidare — o 
poartă nu numai vinovatul 
propriu-zis, ci și toți cei
lalți factori in miinile că
rora, indirect, se află și 
„cheia" și „lăcata" avuției 
noastre sociale. Faptele se 
petrec intr-un loc — conse
cințele apar (sau se mate
rializează) într-altul 1

Marin Dumitru nu lși în
deplinea sarcinile de servi
ciu. („Dacă cineva venea 
să-i dea o bucată de țeavă 
de un metru și el nu avea 
In magazie decît o țeavă de 
trei metri, In loc să 
dea cit i s-a cerut, el dă
dea toată țeava" — Chiriac 
Stratopol, șeful comisiei de 
recepție). Și totuși M. D. a 
fost menținut în funcție 1

Marin Dumitru întirzia 
adesea de la serviciu.

(..N-am eu bani In buzu
nar dc dte ori am trimis 
mașina să-1 aducă la ser
viciu ; materialele fiind în
cuiate in magazie, nu a- 
veam ce da oamenilor de 
lucru" — loan Nlculescu, 
șeful serviciului aprovizio
nare). Dar M.D. a fost 
menținut in funcție !

Marin Dumitru lipsea 
sistematic de la serviciu. 
StiU ce a făcut conduce
rea unității in această si
tuație 7 A numit o comisie 
permanentă a cărei sarcină 
expresă era suplinirea lui 
M.D. ori de cite ori acesta 

UN CAZ SUPUS JUDECĂȚII OPINIEI PUBLICE

Risipitorul 
sancționat... lunar, 
mentalitatea risipei 

niciodată
nu se prezenta la lucru, 
după cum ne declară ing. 
Ladislau Frumosu. direc
torul întreprinderii. Comi
sia venea, spărgea încuie- 
torile și se punea pe treabă. 
Marin Dumitru putea lipsi 
liniștit, avea cine să-1 înlo
cuiască 1

— Noi am vrut sâ-1 a- 
jutăm. să-l aducem pe 
drumul cel bun — ne-au 
declarat toti factorii de 
răspundere de mai sus. cu 
care am discutat. De a- 
ceea nu i-am iertat nici o 
greșeală — cum săvlrsea o 
abatere, cum il sancțio
nam I

Care va să zică asta era : 
M. D. trebuia reeducat I 
Și treaba nu se putea face 
altfel — ferească sfîntul I 
— decit pe seama avu
tului obștesc. La „tej
gheaua" celor șapte mili
oane munciți bănuț cu bă
nuț de un întreg popor !• 
Să simtă vinovatul ce răs
pundere apasă pe umerii 
lui dacă lipsește ! Să fie 
„stimulat" de încrederea 
care 1 se acordă !

Rezultatul acestei peda
gogii sui-generis : pe de o 
parte, citeva luni mai tirziu, 
in septembrie, un docuihent 
al organelor de procuratu
ră semnala o lipsă de cir
ca 300 000 lei ; pe de altă 
parte, metoda de lucru a 
lui M.D. făcuse deia pro
zeliți : unii dintre maiștri. 

dintro muncitori veneau «1 
ridicau din magazie dife
rite materii prime al ma
teriale fără a-i preda ges
tionarului obligatoria notă 
de materiale !

— De fapt. care este 
paguba exactă 7 întrebăm.

Stupoare 1 Joi, 8 noiem
brie a.c.. data prezenței 
noastre in întreprindere, 
la o iumătate de an de la 
desfacerea contractului de 
muncă al gestionarului, 
paguba exactă era... foarte 
inexactă I (Pe la ora 8 fu
sese 85 000. dar acum era 
9 șl......se calculează încă" 1

Ni s-a spus „ceva în jur 
de 72 000", dar am fost in
vitați să revenim si a doua 
zi cu un telefon. La care 
telefon ni s-a răspuns că... 
n-are cine să ne răspun
dă).

— Marin Dumitru e vi
novat. susține Ladislau 
Frumosu._  7

— Nu s-a prezentat să-și 
predea gestiunea. Noi 
ne-am făcut datoria : am 
solicitat miliției aducerea 
lui.

Să mai comentăm 7! Că 
M. D. este greu de gă
sit e lucru cert. » (Nici noi 
nu am reușit să dăm Se 
el !). Dar dacă el nu se 
mai prezenta la serviciu 
pină In anul 2000. după o- 
pinla de mai sus. paguba 
— mare. mică, cum o fi 
ea ! — nu putea fi consta
tată, inventarul nu putea 
fi făcut 7 !

— De altfel, continuă di
rectorul. nici astăzi nu a 
venit la lucru...

— La care „lucru" ? !
— Păi. l-am reangajat 

pentru 60 de zile, să-și 
limpezească gestiunea
(?!?). Dacă se îndreaptă 
însă, avem de gind să-1 
menținem...

Fără comentarii !
Nu a stat si nu stă în 

Intențiile noastre să de
montăm piesă cu piesă În
treg mecanismul acestei

grave încălcări a legii, a 
normelor noastre de mun
că. a eticii profesionale. Si 
dacă ne-am oprit asupra 
faptelor de mai sus, am 
făcut-o nu pentru a ne sub
stitui organelor in drept, 
chemate să facă lumină in 
acest caz. Nu ! Am făcut-o 
Pur șl simplu pentru a de
monstra o dată In pluș — 
dacă mai era nevoie — că 
apărarea, administrarea și 
gospodărirea avutului ob- 
șteso nu înseamnă numai 
gestionarea avutului ob
ștesc. Că pagubele se pot 
produce nu numai direct, 
prin acte de neglijență 
sau sustragere. Si că dau
nele Indirecte slnt tot atit 
de concrete ca si daunele 
directe ! Este falsă opinia 
potrivit căreia cu cit te 
afli mai sus pe treapta ie
rarhică a administrării a- 
vutului obștesc. cu atit 
răspunzi mai puțin. DIM
POTRIVĂ I

Milităm pentru întărirea 
răspunderii personale. Pen
tru ridicarea conștiinței 
civico a fiecăruia dintre 
noi. Pentru deplina concor
dantă dintre pregătirea și 
etica profesională si func
ția încredințată de Bocie- 
tate. Nu numai prin vorbe, 
prin hlrtil, ca in cazul de 
mai sus. ci concret, prin 
fapte — asa cum se în- 
timplă în imensa majori
tate a colectivelor noastre 
de muncă. Nu numai in
tr-un caz sau în altul, ci 
în întreaga activitate des
fășurată — fie a unuia 
sau mai multor oameni, a 
unui compartiment sau 
altul dintr-o întreprin
dere.

Și totuși, nu o dată ne 
întîlnim cu situații în ge
nul celor de mai sus : se 
aruncă totul. întreaga răs
pundere. numai în circa 
vinovatului direct. In ciu
da evidentelor, a situației 
care respiră prin fiecare 
celulă a sa — sancțiune, 
explicație, replică — o a- 
numită mentalitate (aici, 
mentalitatea risipei !). ce
lorlalți le este greu, dacă 
nu imposibil, să se recu
noască vinovati cu ceva, să 
vadă unde si cind au gre
șit. Nu o recunoaștere de 
dragul recunoașterii, ci o 
recunoaștere de dragul a- 
devărulul, al restabilirii 
depline a legalității si e- tlcii, al evitării unor situa
ții similare. Mai mult: 
respectivii cred cu since
ritate că dacă în nouăzeci 
la sută din cazuri au acțio
nat bine, cu devotament 
chiRr — și au acționat ! — 
acest lucru ar fi valabil șl 
pentru restul cazurilor, a- 
colo unde, o spun faptele, 
au greșit. Trec în umbra 
unor realizări, minimali- 
zînd astfel, voluntar sau 
involuntar, proporția reală 
a unor greșeli.

Or. tocmai înțelegerea 
greșelii este primul dintre 
pașii ce trebuie făcut! in 
eliminarea si evitarea ei, 
a mentalității care a gene
rat-o ! Rațiuni pentru care 
am supus judecății opiniei 
publice faptele de mai sus.

Titus ANDREI

„NE BUCURĂM CÎND ÎL VEDEM 
PE OMUL ACELA...**,  

iar noi pentru că minerii sînt astfel de oameni!

• IDENTITĂȚI. „Eu nu concep
ca cineva, in România socialistă, 
să aibă două identități morale : una 
a inspectorului și alta a aceluiași 
om ca persoană particulară". 
Această opinie, pronunțată pe mar
ginea unuia din articolele noastre 
cu iernatică socială, ne-a fost tri
misă de tovarășul Grigore Cuculis 
din Tulcea. Exigența formulată este 
limpede, elementară, nu pot exista 
rezerve pe marginea el Expresia o- 
ferâ insă interesantul prilej al co
mentării acestui termen : identitate 
morală ? Ce este și, mai ales, cum 
■e stabilește identitatea morală a 
cuiva 7 Oridt de simplă ar părea 
problema, vom observa, la o pri
vire atentă, că procesul de „iden

Putea să plece. Programul de lu
cru sflrșea la șase. Planul il în
deplinise. La 5,55, ortacii din șu

tul de dimineață ar fi trebuit să apa
ră. N-a părăsit'iiiciodată abatajul pină 
nu-i venea om în toc. Cererea de 
angajare, semnată cu patru ani in 
urmă, fusese primul pas pe drumul 
însușirii calificării de miner : „Sub- 
seirinatul Glanga I, Gheorghe cu res
pect și tovărășie vin in fața dum
neavoastră să vă rog a-mi aproba 
angajarea ca muncitor necalificat în 
subteran la Exploatarea minieră Lo- 
nea. Vreau să lucres;".

Pasul doi a fost seriozitatea cu 
care s-a încadrat în disciplină. Fi
resc pentru un om căsătorit și tată 
a patru copii. A lucrat bine, a cîș- 
tigat bine. A cîștigat încre
derea ortacilor mai vechi. Apreciat 
ca „om de treabă" — titlu greu de 
obținut, dar și mai greu de păstrat 
în Valea Jiului — nu s-a dezmințit, 
înțelegea că a da țării cit mai mult 
cărbune înseamnă in același timp 
bunăstarea propriei familii. în sen
sul ăsta, cărbunele nu este numai 
„piinea industriei", ci și pîine-piine. 
Piine la propriu. Pîine și altele. Pen
tru mineri. Și pentru noi. ceilalți.

Gianga se supără rar. Pe nedis
ciplinați și pe lucrul făcut rău, mal 
ales. Atunci, la sfirșitul acelui șut 
de noapte, la ora 5,55 arunca cărbu
ne pe transportor și gindea „pe unde 
umblă ort... ? !*'

0 detunătură de trăsnet i-a între
rupt gindul și totul a devenit 
in jur de neînțeles. De neînțe

les, și groaznic, și întuneric. Și liniș
te, apoi.

Erau patru minute înainte de ora 
șase.

★
„A fost o lovitură de coperiș. Vi

novată-! tectonica. Așa ceva se în- 
tîmplă foarte rar — la 30—40 de ani 
o dată ; n-ai ce să prevezi. Puteți 
crede, lucrez în mină de 34 de ani. 
Tatăl meu a fost miner. Bunicu-meu 
la fel. Fratele tot miner. Știu ce e 

Desen de V. T1MOC
— M-am apucat șă spun câ eu am fâcut oul 

lui Columb și s-au și găsit coautori I I I
Desen de V. VASILIU

mina. Am fost și eu prins într-o 
surpare, prin ’43. Am scăpat cu spai
ma. M-au salvat ortaci). Acum un 
an am văzut „Lupeni ’29". Filmul. 
Cind au arătat surparea pe pinză am 
țipat in sală. La cel care a fost 
in surpare să nu-i aduci aminte..." 
(Andrei Colda, secretarul comitetu
lui de partid de la mina Lonea),"

'*

Atunci, dimineață la șase, sirena 
de la Lonea a țipat lung.

„Mincam. N-am terminat ma
sa. Soția s-a uitat la mine. Știe că 
sint bigam, dar că le iubesc pe amîn- 
două. Cealaltă-i mina. N-am copii. 
Am alergat la stație...*'  (Costlcă Far- 
kaș, 35 ani, comunist, miner).

„Ei da, am patru copil, sint in
giner la mină de 13 ani și șeful sta
ției de salvare. Uneori, prea mult 
curaj strică. Am venit, am văzut și 
ne-am pus pe treabă...*.'  (inginer Ion 
Mirlogeanu, comunist).

„De obicei, din strada Decebal și 
pină la mină merg în zece minute. 
Sigur că m-am grăbit. Dar dacă în 
locul lui Gianga eram eu ? 1 Am a- 
juns în două minute. Fata mea, Ca
melia (știați că aproape toate fetele 
de mineri poartă nume de flori ? — 
n.r.) are 14 ani și-o să se facă ce 
vrea ea. Pe mine mă interesează 
doar să-și ciștige piinea muncind. A- 
tîta. Nu-s fricos. Nici aventurier. Pe 
Gianga nu-1 cunoșteam personal. Un 
om era în pericol (sau mort ?) șl 
asta mă îmbolnăvea. Cum sâ-1 las ? 
Eram mulți. (Ștefan Apetrichioaie, 
comunist, 42 ani, maistru în mină la 
Lonea din 1954 ; înainte fusese os
pătar).

★
Zeci de oameni — mineri, tehni

cieni, ingineri — se strinseseră și-și 
ofereau serviciile. Au fost aleși cei 
mai buni dintre cei mai.buni: Gheor
ghe Balic-a, Vasiie Ursache, loan 
Ilca, Fiito Gherasim. Alături de ei 
alți douăzeci. Directorul minei, in
ginerul Aurel Brinduș, n-a lipsit o 
clipă din abataj. De doua ori din 

salvatori erau să se transforme în 
„de salvat".

Galeria era complet surpată. Nu se 
putea folosi explozivul. Nici pickha- 
merul S-a hotărit săparea unei ga
lerii laterale — prin cărbune. înal
tă de 1,80 m și lată de 0,80 m. Lo- 
pețlle obișnuite nu s-au putut folosi. 
Le-au fost tăiate cozile. S-a lucrat 
cu ciocanul de mină șl cu sapele. A- 
colo unde spațiul era foarte îngust 
s-a săpat cu unghiile. Se poate, cre- 
deți-ne, am văzut miinile celor care 
au fost atunci în galerie...

S-a armat obișnuit Aerul — attta 
cit aveau — l-au primit printr-un 
furtun strecurat pe sub transporto
rul cu racleți. Un fir de aer pentru 
douăzeci de oameni care lucrau în 
genunchi, trecindu-și din mină în 
mină sfărîmăturile de cărbune. Apa
ratele de salvare nu puteau fi folo
site. Nu exista loc și pentru ele. In
gineri, maiștri, mineri — folosindu-șl 
miinile ladlafltă. ,în trei ore avansau 
cîțe un metru. Cind, după 12 ore de 
muncă au auîit un „trăiesc ; sînt 
Gianga" au înțeles că n-au muncit 
zadarnic. Pină l-au putut scoate au 
mai trecut însă șaizeci de minute.

★

Vă bucurați de anume înlesniri 
în brigăzile de salvare ? — am 
întrebat la E.M-. Lonea. „Ne 

bucurăm cind îi vedem pe stradă pe 
minerii salvați de noi plimbîndu-se 
cu copiii. Nimeni nu le spune nu
mele noastre. Așa e obiceiul — să 
nu se știe**  — ni s-a răspuns.

Am 6tricat legea, publicind citeva 
nume. Am făcut-o pentru că trebuie 
sâ se știe cine și cum sînt minerii. 
Am făcut-o pentru lecțiile de viață 
pe care ni le oferă permanent Lec
ții de omenie. Lecții de adine.

Am stricat obiceiul. Cerem iertare 
cu „respect și tovărășie" — așa cum 
scrieți dumneavoastră, tovarăși mi
neri, în cererile de angajare. De an
gajare.

Mircea BUNEA 
Sabin IONESCU

c
Am asistat, de curind, 

la primirea in partid a 
unui muncitor tinăr, 
douăzeci și trei de ani, 
strungar ‘ intr-o mare u- 
zi-ă. Erau prezenți a- 
proape toți membrii or
ganizației — tovarășii de 
lucru ai lui V. Gheor
ghe — si cițiva invitați, 
tot muncitori din uzină.

Adunarea se desfășura 
conform normelor stabi
lite pentru asemenea îm
prejurări : mai întii s-au 
citit recomandările, bi
roul organizației a făcut 
o 6curtă caracterizare a 
lui Gheorghe V.. expri- 
mind părerea că merită 
să fie primit în partid, 
apoi Gheorghe V. a po
vestit din viața sa și a 
părinților... Cine are de 
pus întrebări ?........ Eu !“
— s-a auzit o voce, și 
din ultimul rind s-a ri
dicat un bărbat intre 

vîrste. maistrul 
.. de curind anga

jat al uzinei. Fiind in 

colectiv de numai șase 
zile, M. P. abia de il în- 
tilnise. prin secție pe 
Gheorghe V.. nu schimba
se decit două-trei vorbe 
cu el, nu-1 știa. M. P. 
ținea să-și facă o părere

O întrebare „administrativă"

______ _____ care 
derutat pe cițiva. 
tineri. „Aș dori să 
dți bani a dus a- 
tovarășul Gheor-

V„ luna trecută...". 
— și M. P. s-a ațe-

a sa — și, firesc, s-a În
scris să pună și dins ui o 
întrebare. Și a pus-o. O 
intrebare-surpriză.
i-a 
mai 
știu 
casă 
ghe 
Atit _____
zat pe locul său in ulti
mul rind. „Ce între
bare mai e și asta ?“, a 
ris cineva. O Întrebare ca 

asta nu se mal pusese. 
Era bănuit oare Gheor
ghe V. de ciștiguri ilici
te ? Sau — ce 7...

Maistrul aștepta liniș
tit ; pusese o întrebare, 
voia răspuns. Gheor- 

ghe V. părea și el liniș
tit : a făcut o scurtă so
coteală. apoi a dat răs
punsul : „In ultimele pa
tru luni, in medie. 3 200 
lei pe lună, cam a- 
tit...“. Maistrul a ridicat 
mina, semn că mai are 
ceva de spus — si a spus 
așa : .-.Acum il cunosc pe 
Gheorghe V. și anunț a- 
dunarea că voi vota pen
tru primirea sa in rin- 
dul membrilor de par-

.1

J

tre- 
Patru 

urgent

tid !“. Și iar nedumerire, 
la cițiva : „Cum poți să 
cunoști un om după ciți 
bani duce acasă ?... O în
trebare administrativă — 
un răspuns la fel. admi
nistrativ — cind în or- 

gaiîizație, in asemenea 
împrejurări, trebuie sâ 
discutăm despre nivelul 
politico-ideologic, despre 
conștiința celui care cere 
să fie primit...**.  „Da, 
despre conștiință discu- 
■tăm !“, a intervenit 
maistrul. Și omul a fă
cut o socoteală cit se 
poate de simplă : dacă 
Gheorghe V. a ciștigat in 
medie 3 200 de lei pe 
lună, asta înseamnă ur

mătoarele : > că nu a lip
sit nici o zi. că știe să-și 
organizeze locul de mun
că. știe meserie, nu bea, 
nu se ține de scandaluri 
etc. Doar unul care se 
tine de prostii, lipsește 
mereu, nu știe meserie, 
doar acela ciștigă mai 
puțin, consultați si dum
neavoastră statele de pla
tă și veți avea o imagi
ne asupra pregătirii fie
căruia...

Caracterizarea pe care 
maistrul o făcea lui 
Gheorghe V., pornind de 
la răspunsul la o între
bare „administrativă**,  
corespundea realității și 
nimeni n-a mai zimbit, 
n-a mai ridicat obiecții. 
Așadar, fusese o întreba
re valabilă. La sfirșitul 
ședinței, cind i s-a dat 
cuvintul. Gheorghe V., 
după ce a mulțumit tu
turor. pentru încredere, i 
s-a adresat maistrului : 
„Aș dori mult șă vă știu 
alături...".

Nicolae TIC

Fuga de la locul acci
dentului înfăptuit de un 
scelerat al șoselelor nu 
este decit o circumstanță 
agravantă înscrisă in co
dul penal. Pentru „etica" 
celor care trec insă ne
păsători pe lingă un ac
cidentat nu există, alte 
legi decît cele ale ome
niei, deși codul rutier 
prevede obligativitatea a- 
cordării de ajutor per
soanelor accidentate. Am 
asistat cindva la un cum
plit accident de circulație 
pe serpentinele dinspre 
Poiana Brașov si. sărind 
să dau o mină de ajutor 
celor din mașina făcută 
zob, am încercat să o- 
presc șoferii care 
ceau pe alături, 
oameni trebuiau 
transportați la spital, au 
trecut vreo zece mașini 
cochete, proaspăt spălate 
pentru cursele de agre
ment către Poiană, dar 
nimeni n-a oprit. Două

Fiaturi 1 300, ,un Renault 
16, un Mercedes negru, 
două Skode, un Moskvici 
roșu, citeva autoturisine 
Dacia, Era o zi de dumi
nică și toți grăbeau că

Le-au rămas curate 
doar... pernele

tre soare. Neveste cu 
ochii holbați de curiozi
tate, copii speriați și ne
dumeriți, șoferi care a- 
veau pernele prea cura
te pentru a și le păta cu 
singe. Și atunci, sub pa
văza „anonimatului" cu 
număr de circulație,: lși 
pătau conștiințele. Pină 
la urmă, am reușit să 0- 
presc un autobuz din ca

re pasagerii au coborit și 
m-au ajutat să înșir cele 
patru corpuri inerte pe 
intervalul dintre scaune. - 
pe podea.

Nimic nu ml s-a părut 

mai odios atunci decit la
șitatea celor care refuza
seră să oprească. Unul, 
în fața căruia m-am pos
tat cu brațele întinse, a 
fost capabil de o adevă
rată manevră de „as" 
pentru a „scăpa". Cit 
p-aci să mă transforme 
și pe mine în cea de-a 
cincea victimă a acciden
tului cald încă. Cum vor 

fi mincat în ziua aceea 
fugarii, prin cabanele 
montane, cum vor mai fi 
admirat crestele înzăpe
zite, cum lși. vor mai fi 
mingiiat copiii și sărutat 
iubitele 7 Există insă și o 
complicitate a celor de 
lingă omul de la volan : 
„Nu te opri ! Vai, e ori
bil. nu pot să văd. mi se 
face rău I Ce-ți trebuie 
fiă fii tint pe la miliție și 
pe la judecăți 7 Și pe ur
mă, pernele, pernele, cu 
ce le spălăm ?.SÎngele nu 
iese nici măcar cu deter
gent. Vezl-ți de treabă, 
nu te băga, mergi înain
te" ! Apoi, la masă, re
latarea către cel ce nu 
văzuseră : „Vai. am în- 
tîlnit un accident groaz
nic, ceva de coșmar, mi 
se face rău numai cind 
mă glndesc J“

Or fi gindind. oare ? 
Ce jalnică ipostază de 
„gînditori" 1

loan GRIGORE^CU
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tificare" e mult mai fin și mai com
plex decit, să zicem, palpitantele 
investigații polițienești. Simularea 
unei false identități morale este 
mai la indemina celor dispuși să 
se deghizeze decit, spre exemplu, 
chirurgia plastică. Trăsăturile feței 
pot fi schimbate in raport cu foto
grafia actului de identificare o dată, 
de două ori pe an, pe cind con
trafacerea expresiei In raport cu 
gindurile șl cu sentimentele poate 
fi modificată de citeva ori pe mi
nut Un suris lingușitor, o Îngrijo
rare ipocrită, chiar mimarea fră- 
mintării creatoare, lacrimi de gli- 
cerină, indignare de operetă și 
multe alte asemenea Imagini pot fi 
obținute fără ajutorul nici unui chi

rurg al lumii interlope. Falsa iden
titate poate fi deci întilnită. Că tre
buie să o combatem nu există nici 
o îndoială, iar succesul operațiunii 
— pe care, de fapt, o și desfășurăm 
de un număr apreciabil de ani și 
cu o perseverență sporită de la 
programul aprobat la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971 — nu 
depinde nici de detectivi electro
nici, nici de cartoteci exhaustive. 
Totul e să nu acceptăm, fiecare 
dintre noi șl in orice Împrejurare, 
decit „legitimarea morală" cu do
vezi autentice. Fără sâ urmărim 
să-1 contrazicem pe corespondentul 
nostru, sintem de părere că nici nu 
există „duble identități morale**.  
Fiecare ins are propria-i identitate 

și numai modurile.de a și-o afirma 
sint diferite. Așa fiind, ni se pre
zintă, uneori, „acte de identitate" 
false : vorbele goale, duplicitatea, 
supraestlmarea, lăudăroșenia, In
triga ș.a.m.d. Falsurile pot fi chiar 
executate cu măiestrie, dar. cum 
spuneam, corecta identificare nu 
comportă dificultăți. Condiția e sâ 
se admită singurul „buletin de iden
titate morală" recunoscut de norme
le noastre de conduită : FAPTELE 
fiecăruia. Proba identității stabilite 
pe acest criteriu se face tot atit de 
exact ca prin amprentele digitale: 
cu rezultatele obținute, cu urmele 
existenței noastre in această socie
tate, pe care o iubim și în care 
trăim.

• AJUTAM, Ne place Bă ajutăm 
prin cuvintul nostru scris, dar nu 
întotdeauna in sensul preconizat de 
cei care ni se adresează. Chiar dacă 
ii compătimim. Nu invidiem, bună
oară, postura Luciei S„ care arc de 
recuperat 7 400 lei de la un debitor 
de rea credință. Sumă Împrumutată 
fără chitanță. „Am cerut prin tele
grame bani de la foste colege sau 
rude**,  „Ml-am vindut televizorul" 
— se pllnge dinâa, defalcindu-ne 
soldul creditor. Am făcut și noi o 
defalcare a.., soldului debitor. Pen
tru ce avusese D. M. — cel*ce  se 
împrumutase de la Lucia S. — ne
voie de bani cu atita disperare 7 
Iată cum i-a cheltuit :

1 500 — proces de divorț
200 —• un drum necunoscut 

circa 500 — se bănuiește că pen
tru avortul ilegal al 
unei concubine 

circa 1 000 — pocher
1 200 — ca să nu se sinucidă,

in realitate pentru 
beții excesive.

100 — ca să „cinstească" 
niște martori

2 900 — diverse

TOTAL : Z E R O

Totalul pare eronat, dar este co
rect Nu din punct de vedere con

tabil, ci din punct de vedere moraL 
Puteam să-1 și anticipăm dacă Lu
cia S. ne-ar fi consultat atunci 
cind a finanțat activitățile lui D.M.

• O SECUNDA I Gherman Pe- 
tru-Hunedoara: Relatațl-ne mai de
taliat cazul. Zaharia Teșculă-Sighi- 
șoara : Din corespondența dumnea
voastră am reținut această meta
foră a senectuții : „vremea zăpezi
lor". Valeria Gheorghleș-București î 
Sperăm să ne mal scrieți. îneepeați, 
odată, astfel : „Articolul dv. are 
haz". Parafrazîndu-vă, am spune 1 
Scrisorile dv. au ritm.

modurile.de
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Strungurile șl bormașlnile urule regulat In timp ca elevii stau 
aplecat! cu atentic asupra lor. urmftrindu-le funcționarea. In atclierul- 
școali se lucrează din plin. Directorul întreprinderii tutelare — eare a 
asigurat dotarea eu falllaje — sl directorul scolii i$l string bucuroși mii- 
nile. inaintr de a se despărți. Ce se Intîmplă Insă mal departe, după 
căldurosul rămas bun ? Se mai Interesează In vreun fel intreprinde- 
rea-patrnn de activitatea atelierului? Răspunsul ar trebui să fie 
afirmativ, deoarece adevărata patronare a instituțiilor școlare nu se re
duce la asigurarea bazei materiale ; ea continuă — sau ar trebui si 
continue — cu o îndrumare permanentă b activității, astfel ca. pe an
samblu. calitatea procesului Instrucilv-educatlv să nu albă dc suferit. 
Se procedează peste tot astfel 7.................
in anrbeta de față.

I*U  întrebarea pe care am urmărit-o

C&16torului ajuns la Tlrgoviște pri
virea Ii este atrasă dc o serie de a- 
fișe, scrise cu litere de-o șchioapă. 
Unitățile economice din județ anun
ță prin această formă de publicita
te câ angajează sau pregătesc prin 
forme de scurtă durata strungari, 
frezori, dulgheri, zidari. După cum 
aratâ un studiu al comisiei econo
mice iudetene. 
in Dîmbovița sint 
necesare zeci de 
mii de cadre cali
ficate în perioada 
1973—1975. Prin
tre principalii be
neficiari se numă
ră si întreprin
derile de utilai 
petrolier. strun
guri automate si 
oteluri aliate. La 
nivelul județului, 
unitățile 
mice si-au 
pus ca în 
oada amintită. 32 
la sută din 
mărul total 
muncitorilor 
lificati să fie a- 
sițn’r-t Prin ..an- 

directe".

informăm asupra procedeelor tehno
logice nou introduse in producție.

Eficiența unei asemenea metode, 
aolicată și In alte părți, o recunosc 
înșiși cei ce beneficiază dc ea.

— Activitatea ce o desfășor în u- 
nitățile tutelare — este de părere 
C. CRISTESCU, de la liceul „Ion 
Slavici" din Focșani, care lucrează

Obținerea unor rezultate eficiente 
în atellerele-școală depinde, fără 
îndoială, de prezența maiștrilor-in
structori in unitățile Lndustrlale tu
telare. Nu este insă mai puțin a- 
devărat făptui că aceste instituții au 
datoria să nu limiteze sprijinul lor 
la găzduirea periodică, in halele de 
producție, a reprezentanților școlii. 
Inginerii întreprinderii ce paironca- 
ză, maiștrii, muncitorii trebuie să 
constituie prezențe permanente in 
mijlocul elevilor din atelierele-școa- 
lă. să le îndrume pașii In Învățarea 
meseriei, să-l supravegheze nemijlo
cit. Specialistul din producție — In 
școală, iată o cerință care, corelată 
cu cea formulată anterior, poate 
contribui la conturarea profilului 
model al atellcrului-școală. Ce ne a- 
rată practica din acest punct de Ve
dere ? Numeroase experiențe remar
cabile :

econo- 
DTO- 
peri-

nu
ni 

ca

ATELIERUL-SCOALĂ
cadru optim de însușire a unei meserii

Experiențe numeroase pledează pentru o bună conlucrare Intre unitățile economice 
ți cele școlare

i -------- --
Soluție, fără Îndoială, iluzorie, căci în 
condițiile intrării in funcțiune a noi
lor obiective industriale, ale dezvol
tării si modernizării producției In 
toate unitățile economice județene, 
este practic imposibil să existe un 
atit de mare număr de cadre califi
cate disponibile.

Și totuși o soluție se conturează : 
cererea de cadre calificate poate fi 
In mare măsură satisfăcută dacă u- 
nitătile amintite — și nu numai a- 
cestea — ar patrona în adevăratul 
sens al cuvintului liceele de cultu
ră generală — o reală și recunos
cută sursă de cadre. Spunem ..dacă 
ar patrona" pentru că. in prezent, 
cele trei mari întreprinderi fac incă 
prea puțin în vederea unei viitoare 
recrutări și pregătiri a cadrelor din 
propriile unități. Vom exemplifica.

Pentru ca elevii care lucrează in 
etelierele-școală să poată învăța cu 
adevărat meserie, este necesar in 
primul rînd ca maiștrii lor instruc
tori să cunoască perfect procesul de 
producție din unitatea tutelară, unde 
se presupune că se vor angaja o 
parte din viitorii absolvenți. Aceas
ta impune din partea maiștrilor-in- 
structori o prezență periodică in u- 
nitățile industriale tutelare, în hale
le de producție, nemijlocit in fața 
mașinilor și utilajelor la care vor 
lucra viitorii lor elevi. Numai con- 
cepînd astfel procesul instructiv se 
creează premisele asigurării unui 
cadru de pregătire optim pentru e- 
levi. unde aceștia să poată învăța 
meserie de la surse dintre cele mai 
competente, pentru a se adapta ul
terior. rapid, exigențelor producției.

— Interesul nostru este ca elevii 
»ă fie la curent cu evoluția tehni
cii și a metodelor de lucru, pregă
tirea lor să tină pasul cu produc
ția — spunea MCOLAE LUNGOCI, 
directorul Fabricii de confecții din 
Focșani. De aceea, ne-am preocupat 
ca maiștrii-instructori să-și însu-. 
șească practic cele mai avansate teh
nologii și metode de lucru.

— Cum procedați de obicei ?
— Periodic. Invităm toți majștrii 

în croitorie de la toate școlile din 
municipiu la fabrică, la instruiri 
practice de scurtă durată ; le ară
tăm cum lucrează noile mașini, ii

3—4 ore săptămînal la autobază — 
reprezintă un fel de autocontrol, ne 
dă posibilitatea să ne punem de a- 
cord cunoștințele și indeminarea cu 
programul de producție.

— în ceea ce ne privește — apun 
profesorii instructori SARCHIZ PO- 
ROJNICU și ION SAVU, de la Li
ceul pr. 1 din Tirgoviște — ca mun
citori cu înaltă calificare, care am 
condus secții productive, avem ca
pacitatea tehnică de a da elevilor 
cunoștințele necesare meseriilor de 
electrician și lăcătuș mecanic, me
serii pe profilul cărora sint axate 
atelierele noastre școlare. Ca oa
meni investiți insă cu responsabili
tatea pregătirii unor muncitori ca
lificați nu in general, ci pe profi
lul unei anume întreprinderi — în 
cazul nostru a celei de strunguri au
tomate — simțim nevoia unul con
tact permanent cu cadrele tehnice 
ale întreprinderii, cu producția la xi 
din secțiile și sectoarele productive.

Un contact care se află încă în 
stadiul de deziderat. Și nu numai la 
întreprinderea de strunguri... Căci 
iată ce ne declară prof. NICOLAE 
OPREA, inspector general școlar al 
județului Dîmbovița :

— Foarte multe întreprinderi, 
printre care întreprinderile de uti
laj petrolier și de oțeluri aliate. în
țeleg . in mod formal sarcina de a 
patrona atelierele-școală din liceele 
de cultură generală și lasă tot pro
cesul instructiv in seama scolii, a 
instructorilor.

— Cadre de conducere, specialiști 
din fabrica „Proletarul" din Bacău 
vin cu regularitate în școală, stau de 
vorbă cu profesorii. îi îndrumă pe 
elevi in orele de practică — spune 
prbf. ELENA GHEORGHIȚA, direc
tor adjunct al Liceului nr. 2 din Ba
cău.

La Pucioasa, conducerea întreprin
derii textile a transferat la liceul de 
cultură generală șase războaie de țe
sut împreună cu materia primă ne
cesară și cu doi aalariați.

— Un colectiv de patru ingineri ai 
Fabricii de mobilă din Focșani a- 
sigură coordonarea zilnică a activi
tății din cadrul atelierelor școlii nr. 
10 pe care o patronăm — ne de
clară și VASILE DASCALU, ingi- 
nerul-șef al fabricii.

Cu un efort organizatoric minim, 
unitățile industriale îșj păstrează 
astfel „în obiectiv" bunul mers al 
producției atelierelor, modul de pre
gătire a viitorilor lor muncitori ca
lificați. Lucru pretins, de altfel, și 
de acele școli care, neglijate din a- 
cest punct de vedere, doresc să res
pecte totuși esența indicațiilor cu
prinse In documentele de partid. O 
asemenea opinie am întîlnit-o la li
ceul din comuna Băleni-Dimbovița :

— Noi am avut pină acum — spu
nea prof. HONORIS MOȚOC, direc
torul său — nu un „patron", ci trei. 
In prezent lucrăm, zice’-se, sub pa
tronajul uzinei de oțeluri aliate, dar 
nu-1 simțim în nici un fel. Ne-am 
deplasat în mai multe rinduri la 
conducerea uzinei. Insă fără folos.

Unitatea este nouă, in plină con
strucție. totuși nu putem înțelege de • 
ce nu am fost vizitați măcar o dată 
de unul din sutele de ingineri, teh
nicieni, maiștri sau muncitori cu 
înaltă pregătire profesională care lu
crează aici. Le este oare acestora in
diferentă pregătirea celor care ar 
putea deveni cadre de nădejde ale 
uzinei ? In ultimii ani, liceul nos
tru a fost absolvit de aproape 200 
de elevi, dar nu cunosc ca vreunul 
să sc fi angajat sau să se fl califi
cat In unitățile economice care ne 
patronează.

Preocuparea dc a reproduce la 
ecară procesul de producție din vi
nele secții din întreprinderile care ii 
patronează, de a realiza cu elevii 
produse similare, manifestă și pro- 
fesorli-instructori de la Liceul nr. 3.

— Preocuparea noastră — spune 
profesorul1instructor GHEORGHE 

NEGOESCU par
curge. din păca
te. un sens unic : 
de la noi către 
întreprindere. Nu 
exagerez, dar în
tr-o lună am fost 
de cel nutin 
dc ori la 
Tirgoviste 
tru a ne 
serviciile.

— Putem 
cuta bobinarea si 
rebobi narea unor 
transformatori, e- 
xecutăm la un 
nivel tehnic su
perior tablouri 
de comandă, con
strucții si con
fecții metalice, 
intervine tova
rășul VICTOR 

IVAȘCU, directorul liceului. Ne-am 
oferit serviciile asumîndu-ne obliga
țiile și consecințele ce decurg din 
neonorarea contractelor încheiate. 
Dar ofertele noastre nu au găsit e- 
cou. iar sprijinul promis continuă să 
rămînă... promisiune. Cadrele tehni
ce de specialitate — ingineri, tehni
cieni. maiștri — n-au trecut nicio
dată pragul atelierelor-scoală pen
tru a sorii ini într-un fel sau altul 
profesorii-instructori sau procesul 
de pregătire tehnică productivă a 
elevilor.

Am reținut din discuția purtată la 
Inspectoratul școlar județean Dîm
bovița că. anual, aproape 70 la sută 
din absolvenții liceelor de cultură 
generală se îndreaptă spre munca 
productivă, spre uzină. Și in alte 
județe această orientare a absolven
ților cîștigă din ce în ce mai mult 
teren. Dar pentru ca ei să îmbră
țișeze o meserie e necesar ca spe
cialiștii din întreprinderi, cadrele 
tehnice să poposească mai des in 
mijlocul lor ; și nu numai ca să le 
explice în ce constă o profesie sau 
alta. ci. în special, ca să lucreze îm
preună in atelier sau în uzină. Pa
tronarea ar deveni astfel concretă, 
iar instituțiile școlare și-ar onora cu 
adevărat numele ce li se dă ade
sea : surse sigure de cadre califi
cate.

la sîrbi - secolele

cinema

• Monolog t VICTORIA
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20.30.
• Omul din La Mancha : SCALA
— 9.30; 12.15; 15,30; 18,15; 21.
• Fiul mecanicului de locomoti
vă : LUMINA — 9; 12; 15; 17.30 
20,30.
• 100 de lei : AURORA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Ultimele șase minute : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4764); 20,15 (seria de bilete
— 4765), PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Bun& seara, doamnă Campbell :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 2L EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20.30.
• Love Story : CAPITOL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.45.• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
a Esop : DOINA — 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Operațiunea „Atomul marcat" : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Doi pe un balansoar : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Lumea se distrează : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 In continuare.
• Mafia albă : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18,15: 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.• Despre o anume fericire : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLACA- 
RA — 15,30; 17,45; 20.
a Paradisul : BUCEGI — 15,30; 18;
20.15, VOLGA — 9; U.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Șapte zile 1 UNIREA — 16;
18; 20.• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15, MIORIȚA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Nnnta : COTROCENI — 15,30;
12; 20,15.a Pe aripile vtn tulul : GRI VIȚA
— 10; 14,30; 19.
• Lupta după victorie t LIRA — 
15,30; 19.a Legenda negrului Charley : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.15.
a Departe de Tipperary t PACEA
— 15,30; 18; 20.15.
a O afacere pe cinste : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, MUNCA — 15.30; 17.45:20. 
a Conspirația : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.a Cu cărțile pe față : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.15.
a O floare ți doi grădinari : BU- 
ZEȘTI — 9: 12,30: 16; 19,30.
a Acea pisică blestemată ; CRIN- 
GAȘI — 15,30; IR; 20.15.a Stare de asediu : VIITORUL
— 15,30; 18; 20.15.a Urmărire la Amsterdam : MO
ȘILOR — 15,20; 18; 20.15.a Albă ea zăpada și cei șapte
pitici ; ARTA - 15.30; 10; 20.15 a Nici uo moment de plictiseală : 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.a Simon Templar Intervine : 
COSMOS — 15.30: 18; 20.15.
a Distratul : VITAN — 16; 18;
20.15.
a Fantoma Iul Barbă Neagră : 
PROGRESUL — 15.30; 18; 20.15-

... 20
I.U.P. 
pen- 
oferi
exe-

Radu CONSTANTINES CU 
Ion NISTOR
Constantin SOCI

Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România, in colabo
rare cu Muzeul de artă apli
cată din Belgrad, a organizat In 
Capitală o interesantă expozi
ție : „Broderia artistică la sirbi 
— secolele XIV—XIX", expozi
ție care se înscrie in rindul ma
nifestărilor consacrate apropiatei 
sărbătoriri a Zilei naționale a 
R.S.F. Iugoslavia.

La deschiderea oficială, care 
a avut loc marți la amiază, in' 
sălile Muzeului dc artă, au par
ticipat Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, numeroși oameni de 
artă și cultură.

Au fost de față Iso Njegovan, 
Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, aiți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului di
plomatic.

în cuvîntările rostite la ver
nisaj, Anastase Anastasiu, di
rector adjunct al Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste 
România, și Bozidar Bukumlrici, 
consilier al Ambasadei R.S.F. Iu
goslavia, au relevat valoarea 
deosebită a exponatelor, subli
niind că expoziția „Broderia ar
tistică la sirbi" ilustrează bogă
ția spiritului creator al popoare
lor Iugoslaviei, după cum expo
ziția „Costumul de curte in Ță
rile Române" a prezentat la Bel
grad în 1969 un întreg univers 
al creației artistice a poporului 
român.

Vorbitorii au subliniat, totoda
tă, contribuția pe care acest gen 
de manifestări o aduce la cu
noașterea trecutului cultural și ■ 
istoric al celor două țări, la în
tărirea legăturilor de prietenie 
dintre ele.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția, care, prin cele 200 de o- 
biecte prezentate, oferă o ima
gine edificatoare a rezultatelor 
remarcabile obținute în acest 
domeniu artistic in decurs de 
citeva secole de către poporul 
sîrb. în afara pieselor prove
nind, în cea mai mare parte, 
din tezaurele mănăstirești, sint 
expuse piese de costum sau des
tinate decorării interioarelor, 
care păstrează tradițiile acestui 
vechi meșteșug artistic.

(Agerpres)

Pionier al mișcării■ ■

socialiste
din țara noastră

Se Împlinesc astăzi cinci pătrare 
de veac de la nașterea lui Zamfir 
Arbore. Evoclnd marcanta sa perso
nalitate, omagiem nu numai pe unul 
dintre pionierii răspîndlrii Ideilor 
socialiste în țara noastră și ai orga
nizării mișcării revoluționare a pro
letariatului român, dar șl pe unul 
dintre militanții care au întreținut 
strinse legături cu conducători de 
seamă ai proletariatului internațio
nal, pe unul dintre militanții socia
liști români care au adus o remar
cabilă contribuție la propagarea 
marxismului In Europa răsăriteană.

Născut In tumultuosul an al Re
voluției pașoptiste. Zamfir Arbore a 
studiat medicina, participînd încă 
din anii studenției la activitatea 
cercurilor revoluționare ale tinere
tului studios. Plecind în 1871 In El
veția. a continuat lupta revoluțio
nară. intrind In legătură cu perso
nalități marcan
te ale mișcării 
muncitorești și 
democrat-revolu
ționare europe
ne. In scurt timp 
a devenit, ca și 
altl socialiști ro
mâni. membru al 
Internaționalei I, 
creată In 1884 de 
Marx si Engels. 
La Geneva el a 
înființat o tipo
grafie. unde a tipărit manifeste și 
broșuri de propagandă socialistă.

în 1873 Zamfir Arbore a stabilit 
strinse legături cu membrii cercu
rilor Socialiste care ființau încă din 
1871 la București, Iași. Ploiești și in 
alte orașe ale României. Animatori
lor acestor cercuri, intelectuali 
înaintați ca Eugen Lupu, V. Gh. Ma- 
nicea, C. I. Istrati, C. Stăuceanu, 
Emil Frunze8cu. el Ie va procura 
din străinătate literatură mar
xistă — printre lucrările trimise nu- 
mărîndu-se și „Capitalul", primul 
exemplar din această operă funda
mentală a marxismului care a cir
culat în țara noastră.

Ulterior s-a angajat într-o vie 
activitate pentru întărirea organiza
torică șl înmulțirea nucleelor socia
liste existente In România, pentru 
constituirea în țara noastră a unui 
partid socialist. In octombrie 1879 
participă la Conferința cercurilor 
socialiste din România ținută la Iași, 
unde s-au adoptat importante hotă- 
rîri privind lăYgirea activității de 
propagandă in rindurile intelectuali
tății și. mai ales, extinderea acesteia 
printre muncitori, precum și unirea. 
In viitor, a cercurilor socialiste în
tr-o singură organizație, la nivelul 
întregii- țări, cu un singur program 
de acțiune. în 1880 l-a ajutat pe 
C. Dobrogeanu-Gherea să scoată re
vista socialistă „România viitoare".

După 1883, Zamfir Arbore nu a 
mal activat în cadrul organizat al 
mișcării socialiste, dar a continuat 
să întrețină legături cu conducătorii 
acesteia. De altfel, el a rămas pină 
la sfîrșitul vieții un intelectual de
mocrat, cu vederi înaintate, un prie
ten și un învățător al multora din
tre fruntașii socialiști români. In 
același spirit și-a educat si cdpiii 
care au luat parte activă la lupta 
revoluționară a*  clasei noastre mun
citoare, una din fiicele sale. Ecate-

rina Arbore, devenind membră a 
conducerii partidului socialist, și 
apoi, a P.C.R.

Participarea lui Arbore la vasta 
activitate inițiată de cercurile 
„România muncitoare", de sprijinire 
a revoluției ruse din 1905 și de aju
torare a marinarilor ruși de pe cru
cișătorul „Potemkin" refugiațt in 
România, prezenta vechiului revolu
ționar la diverse manifestații propa
gandistice socialiste, ca. de pildă, la 
solemnitatea consacrată aniversării 
semicentenarului. Internaționalei I, 
în 1914. solemnitate pe care a prezl- 
dat-o, sînt doar cîteva grăitoare do
vezi ale conlucrării permanente a Iul 
Zamfir Arbore cu organizațiile mun
citorești. Semnificativ In acest sens 
este șl faptul că în anii de după 
crearea P.C.R. clnd, din inițiativa șl 
sub conducerea comuniștilor, au luat 
ființă numeroașe organizații obștești 
menite să atragă

125 DE ANI
DE LA NAȘTEREA 
LUI ZAMFIR ARBORE

VIFORNIȚAROMANIA-FILM" prezintă

Producție a Casei de lilme 5. Scenariul! Petre Sălcudeanu. Regia: Mircea Moldovan. Imaginea: Ion Marinescu 
Muzica : Liviu Glodeanu. Decoruri șl costume : Niculae Edulescu, Ștefan Marifan. Cu : Silviu Stănculescu, Ion Besoiu, 
Eugenia Bosînceanu, Luiza Orosz, Ernest Mattel, Cosmin Ghlară, Nae Gh. Maziiu, Toma Dimitriu, Anton Tauf, Mihai 
Mereuță, Eerencz Bencze, Elena Stescu. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „Bucu

rești"

9;

Clujul, sediul filia
lei U.A.P. cu cea mal 
mare si mai activă 
secție de grafică, găz
duiește. începind din 
acest an, salonul na
tional de gravură. 
Continuind tradiția ul
timilor ani. care au 
înregistrat prezenta 
masivă a gravorilor la 
o seamă de manifes
tări de prestigiu din 
tară 6i de peste ho
tare, salonul deschis 
in sălile Muzeului de 
artă din Cluj cunoaș
te o participare nu
meroasă. juriul avind 
sarcina de a selecțio
na cele 171 de expo
nate. semnate de 101 
autori, din totalul de 
342 de lucrări, prezen
tate de 131 de artiști 
din toate filialele 
cenaclurile 
ale Uniunii 
plastici.

Cu rare 
lucrările expuse __
dovada îmbucurătoare 
a unui univers tema
tic de larg orizont, re- 
flectind cu acuitate si 
cu sinceritate sensibi
litatea 6i gindirea o- 
mului contemporan, 
propunîndu-si să în
fățișeze imagini trans
figurate și incărcâte 
de sens ale realității, 
oferind pretexte sti
mulatoare pentru me
ditație. Cum era de aș
teptat, mijloacele de 
investigare, a realită
ții. precum și acelea de 
comunicare, se remar
că printr-o relevabilă 
varietate. întotdeauna 
insă ele servesc trans
miterii unui mesaj 
umanist destinat in 
mod programatic să 
lărgească cunoașterea 
si înțelegerea privito
rului în majoritatea 
cazurilor se cuvine 
consemnată, de ase
menea. împlinirea lu
crărilor sub semnele 
unui temeinic si me
reu imboeătlt profe
sionalism. Voința măr
turisită a prezentei

consecvente în reali
tatea complexă a tim
pului nostru se pre
lungește astfel si în 
hotărîrea de a valori
fica cu promptitudine 
și eficiență resursele 
expresive ale celor 
mai recente inovații si 
amendamente tehnice, 
atît de importante în 
cazul unei arte cum 
este gravura.

lea în Balans. Platfor
mă IV si Așteptare 
obține efecte asemă
nătoare ca spirit. Im- 
plicînd înțelesuri con
crete in valorarea di
ferențiată a fondului 
si aoelînd la o rostire 
limpede si neinterme
diată. Dan Erceanu 
demască cu virulentă 
absurditatea violentei 
în întreprinderea Caln

carea are loc în mo
dul cel mai direct si 
mal convingător.

Numeroase sînt reu
șitele si în gravurile 
in metal colorate. Fo
losind cu discreție cite 
un ton mai cald. Alma 
Rusescu conferă o 
pregnantă picturalita
te negrului si griuri- 
lor. în Zmeul Ilenei 
Micodim reținem sen-

bun ; investind for
mele si figurile cu 
semnificații simbolice 
si incluzind compo
nentele esențiale ale 
cadrului intr-un spa
țiu comprimat, autorul 
reușește să-și trans
forme compozițiile în 
imagini cu adevărat 
emblematice. Pe o’ li
nie cunoscută, peisa
jele lui Gy. Szabâ

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) In cadrul ciclului „Laureați 
al concursurilor Internationale", 
susțin recitaluri : Eugenia Moldo
veana șl Dan Mateescu — 2t).
• Opera Română : Rlgoletto — 
19,30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan» — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Dona Diana — 20.

Perussl (Glndurî,
Frunze), Ioachim Ni- 
ca (Vacantele copilă
riei I—II). Viorica 
Criștea (Cursa). In a- 
celasi timp. soluții 
îndrăznețe, de o mo
dernitate adecvată su
biectului, sînt sesi
zabile în majorita
tea xilogravurilor co
lorate expuse de Con
stantin Pohrib (Start,

Mesajul umanist al unei
____  si 
din tară 
artiștilor

excepții, 
fac

arte de prestigioasă tradiție
ÎNSEMNĂRI DESPRE SALONUL NAȚIONAL DE GRAVURĂ

Dintre sectoarele 
salonului, cel mai bo
gat în realizări de ți
nută este acela al teh
nicilor gravurii în 
metal, unde, nu oda
tă. lectura lucrărilor 
ne dezvăluie prezenta 
tradițiilor bine asimi
late ale graficii ro
mânești si universale. 
In lucrările lui Sorin 
Dumitrescu, de pildă, 
citeva dintre elemen
tele compoziționale, 
de evidentă Inspirație 
goyescă. slnt integra
te cu siguranță unei 
viziuni de incontesta
bilă originalitate. Va
lentin Th. Ionescu In 
Compartimentul (unul 
tren), sugerează cu 
bune miiloace atmos
fera specifică. Stăoin 
pe o linie incisivă și 
dinamică. George Leo-

Co. Un expresionism 
bărbătesc al liniilor 
dă energie si preg
nanță lucrărilor lui 
Marcel Chlrnoagă. 
Drapelele înainte de 
pornirea la luptă si 
tntilnire cu steaguri 
pe clmpui de luptă, 
pentru ca în Steag de 
întoarcere si bună
voință artistul să ilus
treze o temă generoa
să, cum este aceea a 
reîntoarcerii între 
fruntariile patriei, a- 
pelînd la resursele u- 
nui limbai mai reți
nut. cu Inflexiuni de 
surprinzătoare duioșie. 
Subiecte de actualita
te imediată cum sint 
Sistematizarea urban.*  
si Poluarea atmosferei 
nrileiuiesc Corinei 
Beiu Anzhelută com
poziții unde comunl-

timentul tonic ' al 
succesiunii registre
lor cromatice. O pre
zență de ținută este 
aceea a lui Ladis- 
lau Feszt în cele 
trei Compoziții expu
se. Se mai cuvin con
semnate aici imagini- . 
le semnate de către 
Valentin Popa. Iosif 
Teodorescu. Hans Her
mann. Cseh Gustâv, 
Lidia Ciolac. loan Cu- 
ciurcă. Emilia Dumi
trescu. JakobovHs 
Miklds. Kopacz 
rla. Hortensia 
chievici. Maria Mano- 
lescu. Romul 
Simona Runcan.

Printre xilogravuri
• se remarcă lucrările 

de amplă respirație e- 
Dică expuse de Stefan 
Găvenea. Constelația 
uzinei și Moment stră-

Mâ- 
Masl-
Nutiu.

Băla. Intre care Pira
mida soarelui, poartă 
semnele unei minuți
oase sl responsabile 
elaborări. Un plasti- 
cian original se dove
dește a fi Măttyăs 
Iosif care in Grădină
rita. Compoziție 
temă literară si. 
ales, in Evocarea 
cutului, ordonează 
mele stilizate în .. 
muri hotărîte si eloc
vente. conferind vo
lumelor. -orin decupa- 

o tinută 
Sint. de 

pline de 
dinamism 

întotdeauna 
opti-

for- 
rit-

iul net. 
'sculnturală 
asemenea, 
forță sl 
Durtind 
amDrenta unor 
uni stilistice persona
le. lucrările executa
te de Emilia Baboia 
(Pregătirea pentru 
zbor. I—II). Anton

Finiș), Cristina Crin- 
teanu (Compoziție), 
Gert Fabritius (Call), 
Ion Stendl (Peisaj, 
Fereastră la Tomis) 
si Theodora Moises- 
cu-Stendl (Ruptura).

In celelalte sectoa
re participarea este 
mai restrinsă. La li- 
nogravură se impun 
lucrările prezentate 
de Ludovic Bardocz. 
Inarosind efectele, 
transformând figurile 
In flăcări prelungi si 
expresive si asieurînd 
discursului său Plas
tic o coerență con
stantă graficianul re
zumă cu sarcasm as
pecte i 
realității 
vădit de 
tiunea 
toare a 
In ceea

negative ale 
I cu scopul 
■ a solicita ac- 

transforma- 
colectivltâtll 
ce privește

litografiile, majorita
tea autorilor obțin e- 
fecte decorative Dline 
de bogăție si de sa
voare. potentate ade
sea de aportul regis
trelor cromatice. pe 
care le circumscriu li
nii cu catifelări spe
cifice. Se cuvin astfel 
amintite. Pentru ți
nuta lor grafică. Ima
ginile obținute de Ion 
Pacea (Natură. moartă 
si Pasăre fantastică). 
Ion Grigorescu (Trip
tic). Dan Al. Ionescu 
(Mască. Rădăcini). 
Victor Ciobanu (Com
poziție. Studiu I—II). 
Horia Teodoru în Pei
saj cu mesteceni 
Bencsik Jănos 
Lupta apelează, 
schimb. în mod exclu
siv la virtuțile liniei 
gravate în Piatră. 
Dintre lucrările în 
tehnici mixte pot fi 
amintite Amurgul si 
zorile de Mircea Bă- 
lău sl Organic-anor
ganic I—II de Epami- 
nonda Tlotiu. în fine. 
Arkossy Istvăn. Deăk 
Ferenc. Erdâs Tibor. 
Z. Erdei Anna. Ioan 
Horvat-Bugnarlu și 
Plugor Sândor sînt 
prezentl cu grafică 
de carte. în ciuda 
frumoaselor calități 
pe care le au ilustra
țiile semnate de loan 
Horvat-Buenariu 
Lirica lui 
xandru și 
rene la Sonetele 
Shakespeare, ca si în 
anii Drecedentl secto
rul continuă să răml- 
nă deficitar 
acesta, ca si 
unor genuri ale 
ficil militante cu 
moașe tradiții în 
românească, cum 
afișul si caricatura, 
va trebui avut In ve
dere atit de către gra
vori. cit sl de către 
organizatorii viitoru
lui salon.

ll 
în 
în

la
loan Ale- 
Deăk Fe

lul

Faptul 
lipsa 
gra- 
tru- 
arta 
sînt

Mlrcea TOCA

masele largi ale 
celor ce muncesc 
in lupta împotri
va exploatării, 
pentru drepturi 
si libertăți demo
cratice. Zamfir 
Arbore s-a situat 
în rindurile ace
lor intelectuali 
progresiști care 
le-au sprijinit in 
realizarea 
importante 
uni de 
numărat 

manifestului
____ ___ de constituire „ __  
drepturilor omului", organizație care 
a militat pentru apărarea drepturilor 
fundamentale ale omului, și a făcut 
parte din comitetul de conducere al 
acesteia.

Zamfir Arbore s-a remarcat ca o 
personalitate polivalentă, multila
terală. Gazetar de mare talent, a co
laborat la numeroase publicații de
mocratice, a editat el însuși din 1891 
și pină în 1898, împreună cu Ștefan 
Bassarabescu. revista „Amicul co- 
piilor", răspîndită și in Transilvania 
și Bucovina, printre ai cărei colabo
ratori s-au numărat personalități 
ilustre ca C. Dobrogeanu-Gherea, 
I. L. Caragiale. B. P. Hasdeu. Al. 
Vlahuță. Ca om de știință. Zamfir 
Arbore a abordat domenii dintre 
cele mai diverse : filologia, istoria, 
statistica, demografia, igiena socia
lă, realizînd interesante lucrări de 
specialitate și de popularizare. în 
semn de prețuire a vastei șale acti
vități. Academia română l-a înscris 
pe Zamfir Arbore printre premiații 
săi pe arlul 1898. A îndeplinit timp 
de aproape trei decenii funcția de 
conducător al Biroului și Buletinu
lui statistic al orașului București, ca 
și pe aceea de profesor de limbi 
slave la Școala superioară de război 
din București (1903—1930).

S-a stins din viață la 3 aprilie 
1933. in pragul împlinirii virstei de 
83 de ani. Opera sa de semănător al 
ideilor socialismului, de ctitor al 
primelor organizații socialiste din 
România îi dăltuiește numele la loc 
de seamă în marmura recunoștințe'! 
celor ce astăzi făuresc orînduir.ea la 
care au năzuit cei'mai buni fii ăi 
clasei muncitoare, ai poporului ro
mân. ,

Astfel, el 
semnatarii 
iunie 1923

j-a

unor 
acti- 

masă. 
printre 

din 
a „Ligii

Vaslle NICULAE

• Teatrul de comedie : Preșul — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea 1 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30, (sala Studio) : 
"Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Dan
sați cu Salamandra — 9.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17. Nocturn 9‘/a — 
21,30, (sala din str. Academiei) : 
Un băiat Isteț șl un rege nătăfleț — 17.

, • Teatrul satlric-muzica! „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; La Savoy, 
Boema ! — 19,30.

t
PROGRAMUL I

9,00 Teîeșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
10.25 Publicitate.
10.30 Telecinemateca pentru copii : 

„Preria". Regia : Sergiu Nico- 
laescu și Pierre Gaspard- 
Hult Cu : 'Hellmuth Lange, 
Pierre Masslml și Ion Dichi- seanu.

12.10 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Lec

ția 66.
18,00 Telex. 
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală. Zootehnicienil.

. 18,35 Album coral. Aspecte de la 
concertul coral susținut in 
cadrul festivalului „Sarmis ’73".

18,45 Anchetă internațională. Im
pactul social al industriali
zării.

19.10 Publicitate.
19.20 1001 de seri: „Zîna de cer

neală".
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an hotărltor.
20,00 Cîntecul săptămînll ; „Tot 

cintind ca ciocîrlia". Muzica 
Aurel Glroveanu. Text ” 
Negrln. Interpretează 
lae Suclu.

20,05 Teleobiectiv.
20.20 Publicitate.
20.25 Telecinemateca. Ciclul 

glzorl contemporani" - 
son Welles. „Orgollțil famt- 
llel Amberson". Cu : Agnes 
Moorehead, Joseph Cotten.

21,55 Gala maeștrilor : Ion Dacian.22.25 24 de ore.
PROGRAMUL H

Hary 
Nlco-

„Re- 
Or-

20,00 Avanpremiera.
20,05 O viață pentru o Idee : Vic

tor Babeș (II). Consultant 
dr. Radu Iftimovicl. Emisiu
ne de Dan Popovici.

20.35 Formații vocal-instrumentale : 
„Capitol» șl „Magic".

21,00 Acțiunea p 3 — reportaj de 
Victor Teodoru și Dan Gheorghiu.

21.15 Pagini muzicale din „Albu
mul duminical".21.30 Telex.

21.35 Armonii Intime.
22.00 Chihlimbarul — documentar 

TV de Mlrcea Lerlan și Ho- rla Vasiloni.
22.15 Arta plastică. Prin muzee șl expoziții.



SCINTEIA — miercuri 14 noiembrie 1973 PAGINA 7

PLECAREA UNOR REPREZENTANT! 
01 PRESEDENTQUI CONSUM DE STAT

IN REPUBLICA ARABA EGIPT, REPUBLICA SUDAN 
Șl REGATUL MAROC

La 13 noiembrie a. c.. Comeliu 
Mâneacu. reprezentant al președinte
lui Consiliului de Stat, a plecat In 
Republica Arabft Egipt. Republica 
Sudan $1 Regatul Maroc.

La pJ?care' ]a aeroportul Interna
țional Otopeni, reprezentantul pre- 
jecliniclui Consiliului de Stat a fost

IN REPUBLICA ARABA SIRIANA Șl REPUBLICA IRAK
La 13 noiembrie a.c., Mircca Ma- 

'ița, reprezentant al președintelui 
Consiliului de Stat, a plecat in Re
publica Arabă Siriană și Republica 
Irak.

La plecare, la aeroportul interna
tional Otopeni, reprezentantul pre
ședintelui Consiliului de Stat a fost

Primire la C. C. al P. C. R.
Marii dimineața, tovarășul Dumi

tru Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Comitetului pro
vincial Havana al P.C. din Cuba, 
condusă de tovarășul Mario Domin
guez Izquierdo, membru al Biroului 
provincial Havana al P.C.C., care a 
făcut o vizită in țara noastră, la in
vitația Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

întoarcerea din Franța a delegației 
Academiei „Ștefan Gheorghiu"

Delegația Academici „Stefan Gheor
ghiu4'. condusă de tovarășul Leonte 
Râu-tu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului de conducere și rector al 
Academiei, care, la invitația Centru

încheierea vizitei delegației de activiști
ai P.C.R.

VARȘOVIA 13. — Corespondentul 
Agerpres. Gheorghe Ciobanu, trans
mite : In perioada 7—13 noiembrie 
o delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Român. condusă de 
tovarășul Dumitru Bălan, prim-se- 
c-retar al Comitetului județean Brăi
la al P.C.R,, a făcut, la invitația C.C. 
al P.M.U.P.. o vizită pentru schimb 
de experiență in R. P. Polonă.

In incheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Fran- 
ciszek Szlachcic, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. .

La primire a participat Aurel 
Duca, ambasadorul țării noastre la 
Varșovia.

In timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată in
tr-o atmosferă cordială, sinceră, to-

Marți dimineața. George Macoves- 
cu. ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Wladyslaw Wojtasik, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Polone 
în Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
Adjunctul ministrului afacerilor 

externe, tovarășul Cornel Pacoste, a 
primit, marți. 13 noiembrie 1973, pe 
V. Kostelecky. asistent special al 
secretarului executiv al Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa, 
care se află in vizită in țara noas
tră.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordatc probleme privind coopera
rea României cu acest organism re
gional al O.N.U. și s-au discutat 

--principalele aspecte legate de organi
zarea la București a celei de-a 
XXIX sesiuni a Comisiei econo
mice * * O.N.U. pentru Europa.

. „Boe este o regiune
• situată în rtsaritul 
-Cuineei-Blssau. Aici a

avut loc ședința A- 
dunării Naționale care, 
în dimineața-zilei de 
24 septembrie, a pro-

• clamat noua republică 
- africană. Ceremonia

s-a desfășurat intr-un 
mic sat, ceea ce nu a 
diminuat amploarea 
evenimentului pentru 
care poporul din Gui- 

«neea-Bissau a plătit 
un preț atit de scump. 
La ședință au luat 
parte 120 de deputați 

. reprezentînd 16 re
giuni ale țării. Em
bleme ale Partidului 
african al independen
ței Guineei și insu
lelor Capului Verde 
afișate pe stilpl au 
Împrumutat micului 
sat o atmosferă de 
sărbătoare. Numeroși 
locuitori din localită
țile Învecinate au fost 
martorii acestui eve
niment Cu un senti
ment de adincă recu
noștință. participants 
au cinstit memoria lui 
Amilcar Cabrai, con
ducătorul și strategul 
revoluției, ucis mișe
lește de agenții colo
nialiștilor portughezi. 
Prin proclarQfirea re
publicii s-a înfăptuit

chitate — Homer. Xeno
phon. Herodot si Strabon 
au lăudat în. operele lor 
virtuțile mineritului — 
industria extractivă grea
că a Început să facă pași 
mari spre progres abia 
după al doilea război 
mondial. Ea dispune de 
importante rezerve de 
bauxită, pirită, crom, fe- 

ronichel, magnezltă. ba- 
ritină. caolin si bentoni- 
tă si se bucură în pre
zent de un program prio
ritar de dezvoltare si 
modernizare. In perioada 
1968—1972. investițiile in 
acest sector au fost su
perioare cu 150 la sută 
prevederilor, iar pentru 
cincinalul "73—*77 ele sint 
estimate la circa 8 mili
arde de drahme. Preocu
parea pentru progresul 
tehnologic care a ghidat 
aceste investiții a Dermis 
o sporire considerabilă a 
randamentului în exploa
tare. făcind ca. astăzi, 
productivitatea In secto
rul minier al Greciei să 
nu fie întrecută decit de

★

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de lucrători în do
meniul turismului din Republica 
Populară Chineză condusă de Cen 
Cl-pin. responsabil al direcției admi
nistrative de turism din China, care 
va face o vizită de prietenie în țara 
noastră. t '

Ț.a sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intimpinati de Ilie 
Voicu, prim-adjunct al ministrului
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCRIMA. Federația Internațională 

de scrimă a stabilit (pe baza rezul
tatelor înregistrate la principalele 
competiții internaționale) clasamen
tele pe anul 1973. La floretă bărbați, 
pe primul loc se află J. Kamuti (Un
garia) — 36 puncte, urmat de Chris- 
ttan Noel (Franța) — 34 puncte, Mi
hai Tiu (România) — 29 puncte. Ber
nard Talvard (Franța) - 25 puncte. 
W Woyda (Polonia) — campionul o- 
limpic — 22 puncte, Juri Cij (U.R.S.S.) 
_  21 puncte. Mihai Țiu, scrimer la 
clubul Steaua, este situat pe locul 
trei in ierarhia mondială datorită re
zultatelor valoroase obținute in acest 
an : medalie de argint la Jocurile 
mondiale universitare, locul 4 U cam
pionatele mondiale șl locul doi ia 
„Cupa Giovaninnl", disputată la Bo
logna.

BASCHET. Sala sporturilor Ho
rească va găzdui astă seară meciul 
retur de baschet dintre echipele mas
culine Steaua și Helsinger Klsa To- 
verit (Finlanda) din cadrul 16-lmilor 
de finală ale „Cupei cupelor" In 
primul meci, disputat la Helsinki, 
gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 78—75 (41—34). Intilnirea va începe 
la ora 18,30 și are in deschidere par- ;‘d^™Dlnamo-C.S.U. Galați, ««tentă 
din cadrul campionatului republican.

HANDBAL. La Timișoara va avea 
loc Joi 5’ Bimbătă dubla întilnire In
ternațională amicală de handbal din
tre echipele masculine ale României 
și Cehoslovaciei. Intîlnirile suscită 

condus de Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Au 
fosi de față Osman Assal, ambasado
rul Republicii Arabe Egipt. Maati 
Jorio, ambasadorul Regatului Ma
roc, și El Rasheed Khidir, Însărci
natul cu afaceri ad-lnterim al Re
publicii Sudan.

condus de Nicolac Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Au 
fost de față Ahmed Hussein Al 
Samarraie. ambasadorul Republicii 
Irak, și Muhser Savadi, Însărcinatul 
cu afaceri ad-lnterim al Republicii 
Arabe Siriene.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată intr-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie, a participat Nicolae Matei, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

★
în după-amiaza aceleiași zile, de

legația cubaneză a părăsit Capitala, 
indreptindu-se spre patrie.

lui de studii și cercetări marxiste și 
a Institutului ..Maurice Thorez", de 
pe lingă C.C. al Partidului Comunist 
Francez, a făcut o vizită în Franța, 
s-a înapoiat, marți după-amiază, în 
Capitală. (Agerpres)

în Polonia
varășul Fr. Szlachcic a rugat pe 
conducătorul delegației române să 
transmită din partea tovarășului 
Edward Gicrek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a conducerii de 
partid și de stat a R. P, Polone un 
mesaj de salut șl cele mai bune 
urări de succese tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, precum 
și dorința de dezvoltare continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre.

Marți, delegația s-a înapoiat in 
Capitală. La sosire, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost intimpinată 
de Ion Savu, membru al C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

A fost de față, Edward Rokicki, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al
R. P. Polone la București: 

Cronica zilei
turismului, de alți reprezentanți ai 
conducerii ministerului.

Au fost de față Lu Ți-șin, con
silier al Ambasadei R.P. Chineze la 
București, alți membri ai ambasadei.

★

Marți, delegația Uniunii Tinere
tului din Iugoslavia (U.T.I.). condu
să de Vladimir Maksimovici. pre
ședintele Conferinței U.T.I.. a avut 
convorbiri la Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.

In aceeași zi, delegația a avut dis
cuții la Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România.

★
între 11 și 13 noiembrie, o delegație 

a Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat (F.M.T.D.), condusă de 
Roberto Viezzi, președintele F.M.T.D., 
a făcut o vizită in țara noastră. S-au 
purtat convorbiri la C.C. al U.T.C. 
și la Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor.

Delegația F.M.T.D. a avut o lntil- 
nire cu Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. mi
nistru pentru problemele tineretului. 
Cu acest prilej s-a realizat un 
schimb de păreri privind organiza
rea reuniunii Comitetului Executiv 
al F.M.T.D., ce va avea loc la Bucu
rești intre 17 și 20 decembrie.

Marți seara delegația a plecat 
spre Budapesta.

un interes deosebit. Anul acesta, în 
cadrul turneului de la Martin, echipa 
României a învins cu scorul de 
19—12 (9—4). Cele două partide vor 
avea loc in sala Olimpia cu începere 
de la ora 19,30.

CICLOCROS. Duminică va avea loc, 
pe un traseu din cartierul Balta 
Albă, cea de-a 13-a ediție a competi
ției de ciclocros pentru „Cupa Olim
pia". In program figurează întreceri 
la toate categoriile. Cu deosebit in
teres este așteptată cursa seniorilor, 
care va avea loc pe un traseu in 
lungime de 15 km. întrecerile încep 
la ora 10,00. Competiția de ciclocros 
„Olimpia" constituie un bun criteriu 
de verificare a participanților înain
tea campionatului național de la Po
iana Brașov (25 noiembrie).

FOTBAL. Echipele de fotbal ale 
Suediei și Austriei, care au terminat 
la egalitate de puncte în fruntea gru
pei I europeană a preliminariilor 
campionatului mondial, vor disputa 
un meci de baraj la 27 noiembrie, la 
Gelsenkirchen (R.F. Germania). Ho- 
tărirea a fost luată de Federația in
ternațională de fotbal, de comun 
acord cu secretarii federațiilor de 
specialitate din Austria și Suedia.

La 21 noiembrie, pe stadionul 
„Parc des Princes" din Paris, selec
ționata de fotbal a Franței va sus
ține un joc amical în compania re
prezentativei Danemarcei.

UN NOU SUCCES 

PE LOTRU 

Al DOILEA
HIDROAGREGAT 

PRODUCE
VOINEASA (Corespondenlul 

„Scinteii", Ion Stanclu). — Ieri, 
in uzina subterană de la Ciun- 
get a hidrocentralei de pe Lo
tru a fost consemnat un nou 
eveniment de mare importanță. 
E vorba de punerea in paralel 
la sistemul energetic național a 
celui de-al doilea hidroagregat 
cu o putere de 170 MW.

Constructorii, montorii, toți 
cel care edifică această cetate a 
luminii din munții Lotrului au 
adresat, cu acest prilej, o tele
gramă Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, in care, printre al
tele, se spune : „Hotăriți să ne 
aducem din plin contribuția la 
îndeblinirea angajamentului pa
triotic al întregului popor de a 
realiza cincinalul înainte de ter
men, asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru ca în cin
stea celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R, șl a celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei, să 
punem in funcțiune hidrocen
trala de pe Lotru la întreaga 
ei putere, cu 6 luni mai de
vreme decit era planificat".

ARĂTURI DE TOAMNĂ 

PE SUPRAFEȚE 
TOT MAI MARI

Oamenii muncii de Ja sate 
pregătesc cu grijă recolta anu
lui viitor. Pină acum, în 
întreaga țară au fost arate, 
pentru însămintările din pri
măvară, 3 143 000 ha. ceea ce 
reprezintă 84 la sută din su
prafețele prevăzute în unități
le agricole de stat și 78 la sută 
in cele cooperatiste. In între
prinderile agricole de stat din 
11 județe, ■ printre care Dolj, 
Mehedinți, Satu-Mare. Suceava, 
Sibiu. Bihor, precum și în coo
perativele agricole din județul 
Vaslui, arăturile s-au încheiat, 
în timp ce in multe alte ju
dețe lucrările 6e apropie de 
sfirșit.

în cadrul schimburilor culturale șî 
artistice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Egipt, la 
Muzeul de artă din orașul Constanța 
s-a deschis marți după-amiază o 
expoziție de pictură și grafică con
temporană egipteană.

★
Marțî a avut loc la Cluj spsiunea 

de constituire a. trei noi subcomisii 
ale Academiei Republicii Socialiste 
România : subcotaisia de antropolo
gie și etnologie, din care fac parte 
specialiști din întreaga Transilvanie, 
subcomisia de radiobiologie și medi
cină nucleară și subcomisia ombîo- 
sferă, care reunesc pe cei mai pres
tigioși cercetători din centrul univer
sitar Cluj. Ca președinți au fost de
semnați prof. dr. docent Victor 
Preda, membru corespondent al Aca
demiei, prof. dr. docent Octavian 
Fodor, membru corespondent al Aca
demiei, și acad. prof. Emil Pop. 

(Agerpres)

EMISIUNE CONCURS 
LA RADIO Șl TELEVIZIUNE 

începînd de la 15 noiembrie a.c.. 
Radioteleviziunea română va trans
mite, sub formă de emisiuni, con
cursul intitulat „Turneul embleme
lor", organizat de Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
redacția emisiunilor de specialitate. 
Dedicat Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român și celei 
de-a XXX-a aniversări a Insurecției 
naționale antifasciste armate, apro
piatul concurs va cuprinde 18 emi
siuni, a căror terriatică o constituie 
tradițiile luptei revoluționare duse 
de poporul nostru pentru eliberare 
națională și socială, pentru o viață 
mai bună, principalele aspecte ale 
edificării socialismului în țara noas
tră și răspunderile ce revin tineretu
lui integrat deplin in eforturile con
structive ale întregului popor. Con
cursul va solicita participanților va
lorificarea unor deprinderi de inde- 
minare tehnică, rezolvarea unor pro
bleme pe care tinerii le intilnesc in 
mod obișnuit în viață. Ei vor trece, 
de asemenea, probe de perspicacita
te, de interpretare artistică, probe 
turistice și sportive, unele dintre ele 
urmărind să faciliteze depistarea ta
lentelor autentice.

Deschisă tinerilor din Întreaga 
tară, competiția va contribui. în spi
ritul programului de educare socia
listă a maselor, la formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste a tine
retului, Ia antrenarea lui activă in 
vasta operă de creație materială și 
spirituală a poporului nostru.

Celor mai buni dintre partlclpanțl 
li se vor oferi premii și mențiuni.

• (Agerpres)

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 
DIN 11 NOIEMBRIE 1973 :

CATEGORIA I : (13 rezultate) - 
5 variante 10°/» a 23 135 lei.

CATEGORIA a 11-a : (12 rezul
tate) - 50 variante a 2 776 lei.

CATEGORIA a III-a : (11 rezul
tate) - 740,20 variante a 281 lei.

Excelenței Sale
Domnului dr. MISAEL PASTRANA BORRERO

Președintele Republicii Columbia
BOGOTA

Am deosebita plăcere de a transmite Excelenței Voastre, cu ocazia 
împlinirii viratei de 50 de ani, călduroase urări de sănătate ei fericire 
personală, de succese in activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, 
consacrată progresului și prosperității poporului columbian prieten.

îmi exprim din nou convingerea că recenta vizită pe care am efectuat-o 
In frumoasa dumneavoastră tară va face ca relațiilț tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre țările noastre a& cunoască o continuă dezvoltare, 
in interesul popoarelor român șl columbian, al păcii și înțelegerii interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Plecarea ministrului de externe al României 
in R. D. Germană

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a plecat, marți după- 
amiază, intr-o vizită oficială in Re
publica Democrată Germană, la in
vitația ministrului afacerilor externe 
al acestei țări, Otto Winzer.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Vasile Gliga și Cornel 
Pacoste, adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe, funcționari superiori 
din M.A.E.

A fost de față Joachim Lbschner, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.D. Germane la București.

Delegația parlamentara 
argentineană a părăsit România

Delegația parlamentară argenti
neană, condusă de Jose Fernandez 
Valoni, membru al Camerei Depute - 
ților, care ne-a vizitat țara la invi
tația Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, a părăsit Capitala.

In timpul vizitei, oaspeții au fost 
primiți de președintele Marii Adu

Vizita delegației Comitetului 

Femeilor Sovietice
Delegația Comitetului Femeilor 

Sovietice, condusă de Valentina Te- 
reșkova. președinta Comitetului Fe
meilor Sovietice, membru al C.C. al 
P.C.U.S.. deputat în Sovietul Su
prem. Erou al Uniunii Sovietice, 
care se află în tara noastră la invi
tația Consiliului Național al Fe
meilor, a vizitat, în cursul dimineții

Lucrările celui de-al 6-lea Simpozion 
consacrat problemelor poluării

Cel de-al 6-lea simpozion consa
crat problemelor poluării, a declarat 
prof. dr. docent Călin Vasilescu. 
membru al comisiei de specialitate a 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, în legătură cu această ma
nifestare. desfășurată marți la Bucu
rești, face parte dintr-o largă suită 
de manifestări organizate de înaltul 
for științific in vederea elaborării 
unor soluții si metode eficiente 
pentru prevenirea si combaterea a- 
cestui fenomen. Prin participarea u- 
nui mare număr de specialist! din 
întreaga țară, simpozionul a contri
buit la un util schimb de informații, 
la evidențierea unor importante re
zultate ale cercetărilor efectuate în 
acest domeniu. Rețin atenția, pentru 
deosebita lor utilitate practică, stu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 si 17 noiembrie. în tară : Vre
mea se va răci începînd din nordul 
țârii. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ploi locale, care.

La mai puțin de 90 de 
kilometri de Atena, au
tostrada care duce spre 
Salonic, in nordul Gre
ciei, întilnește bifurcațla 
spre Halkis, principala 
așezare urbană din Eu- 
beea, pitorească regiune 
a Mării Egee, preferată 
de multi turiști. Geogra
fic, Eubeea este o insu
lă despărțită de țărm 
prin canalul natural Eu- 
rip, lat de numai 40 de 
metri, peste care a fost 
durat un pod ce asigură 
continuarea firească a 
soselel In Interior. Inte
resul pentru Eubeea În
cepe chiar de la acest 
canal, al cărui nume în
seamnă „curent rapid". 
Apele sale prezintă fe
nomenul curios si unic, 
încă neexplicat științific, 
al curentilor alternativi, 
care isi schimbă direcția 
de deplasare de 6 pină 
la 14 ori în 24 de ore. 
cu perioade de staționa
re de numai cîteva mi
nute. O legendă spune că 
filozoful Aristot, disperat 
că nu înțelege cauza a- 
cestui fenomen, și-ar fi 
pus capăt zilelor arun- 
cindu-se In apele canalu
lui...

înzestrată cu un relief 
variat — lanțuri de 
munți In nord si clmpil 
fertile în sud — Eubeea. 
insula de 3 580 km pă- 
tratl. înclntă nu numai 
prin bogăția vestigiilor 
antichității, ale epocii bi
zantine sau venetiene, 
dar îndeosebi Prin a- 
bundenta si diversitatea 
vegetației. In contrast e- 
vident cu regiunea con
tinentală atit de apropia
tă. Pădurile slnt distinct 
etajate, mai întii casta

în aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România a sosit la Berlin.

Oaspetele român a fost întîmpi- 
nat de Otto Winzer. Herbert Kro- 
likowski, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Hans Voss. amba
sadorul Republicii Democrate Ger
mane La București, si alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Republica Democrată 
Germană. Vasile Vlad. si membri al 
ambasadei. (Agerpres) 

nări Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, au purtat 
convorbiri cu conducerea Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, au 
vizitat obiective soclal-culturale din 
Capitală și din județele Prahova și 
Brașov.

(Agerpres)

de marți. Palatul Pionierilor și în
treprinderea „Tricodava" din Bucu
rești.

După-amiază, delegația Comitetu
lui Femeilor Sovietice a plecat in
tr-o călătorie pe Valea Prahovei, 
continuindu-și apoi vizita la Bra
sov.

(Agerpres)

diile privind protecția mediului am
biant in rafinăriile de petrol și cele 
vizind înlocuirea D.D.T.-ului, pre
cum și realizările privind limitarea 
poluării aerului în industria petro
chimică.

Cunoscut fiind faptul că cercetările 
în domeniul poluării implică un 
mare număr de factori care pot fi 
analizați prin tehnici modeme, a 
continuat prof. Călin Vasilescu, în 
cadrul reuniunii au fost prezentate 
metodologii noi de folosire a calcu
latoarelor in elaborarea studiilor ■ de 
cercetare a poluării zonelor înveci
nate platformelor industriale, pre
cum si aspecte ale interpretării, pe 
bază statistică, a nivelului de zgo
mot stradal.

(Agerpres)

în Jumătatea de nord a tării, vor fi 
și sub formă de lapovită si ninsoa
re. Vint potrivit cu intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 si plus 
5 grade, iar maximele vor oscila în
tre zero si 10 grade, izolat mai ri
dicate la început. In București : 
Vreme în răcire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipitații 
temporare. Vintul va prezenta in
tensificări de scurtă durată.

nii si apoi teii argintii 
cedează locul; dincolo de 
800 de metri altitudine, 
coniferelor veșnic verzi, 
în cimpia de la poalele 
cetății Eretriei. livezile 
de măslini slnt.' de ase
menea. terasate lntr-un 
amfiteatru larg deschis, 
de un farmec deosebit.

Dar nu numai suprafa-

cromite. Pe baza lor. în 
ultimii ani au fost con
struite importante insta
lații de înnobilare a mi
nereurilor. de producere 
a magneziei calcinate si. 
■îndeosebi, un impunător 
combinat de cărămizi re
fractare pe bază de mag
neziu. pentru furnale, 
cuptoarele de sticlă, cl-

ța, ci și subsolul Eubeei 
poartă bogății imense, a 
căror exploatare, de dată 
destul de recentă, a dat 
un curs nou..foarte dina
mic, vieții insulei, trans- 
formlnd-o lntr-un cen
tru de bază al industriei 
miniere grecești. Lingă 
satul Psachna, In regiu
nea de mHloc a insulei, 
s-a dezvoltat cea mai 
importantă mină de fe- 
ronlchel din Grecia. A- 
flată în continuă extin
dere, mina a furnizat. 
In 1972. aproape 900 000 
de tone de minereu. In 
partea nordică. In zona 
Parascheva-MantoudL au 
fost deschise vaste ex
ploatări de masnezltă ai

ment, zahăr etc. Conside
rat printre cele mai mari 
din lume, combinatul de 
la tMantoudi producea 
anual peste . 42 000 de 
tone cărămizi refractare 
de cea mai Înaltă cali
tate.

Dezvoltarea exploatării 
resurselor minerale 6i a 
ramurilor prelucrătoare 
și-a dus puternic am
prenta modernizatoare a- 
supra Înfățișării Eubeei, 
racordlnd-o și integrind-o 
în procesul de extindere 
a industriei miniere și a 
metalurgiei specializate 
ce se desfășoară în pre
zent în Grecia.

Datlnd Încă din anti-

NOTE DE CĂLĂTORIE DIN GRECIA

Tezaurul din 
subsolul Eubeei

CELUI DE-AL XII-LEA CONGRES 
AE PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

„Dragi tovarăși.
In numele comunalilor «1 .1 oamenilor "U'tdi din Republica S^lall.te 

România, vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel de-al XII lea g 
al Partidului Comunl.t din Japonia, comuniștilor, ’* Sî.
menllor muncii Japonezi un cald «lut de prietenie frățească, Internațlo 
"’’'chemat >ă dezbată probleme fundamentele ale dezvoltării țării pe ralea 
prourezulul. consresul dumneavoastră reprezintă un eveniment remarcabil 
fn viața partidului, a clasei muncitoare )i a maselor laigl ale oamenilor 
mU Aninlantlte'aunPOpror5niaK™tlon^lsm, membri, P.C.R., poporulromân 
nutresc .«Umente de Înaltă prețuire față ,de., a "ntere-
Partldulul Comunist din Japonie consacrată slujirii cu devotament a intere 
,elor fundamentele ale poporului muncitor, ale națiunii Japoneze, luptei P«" 
tru democrație șl independență națională, lmpotr'J:'a..Te,5tiuni ș jLajtetă 
mulul, pentru triumful cauzei socialismului și păcii. In România «octoUata 
este urmărită cu mult Interes activitatea consecventă desfășurată de comu_ 
nlșlll Japonezi pentru înfăptuirea unității de acțiune a tuturor fotțelOTdcmo 
cratlce, progresiste, populare Interesate In dezvoltarea pașnică, democratica 
’* llDeteșamentâ de^reamă al mișcării revoluționare mondiale.Partidid^ Co
munist din Japonia aduce o contribuție puternică la“ 
mișcării comuniste șl muncitorești pe temelia ’
mulul șl Intel naționalismului proletar, ale Independenței, egalității In drep 
turl șl neamestecului In treburile Interne, la coeziunea Întregului front 
anti Imperial 1st, te cauza apărării libertății și neatlmărll popoarelor, a păcii 
șl colaborării internaționale. .. .In oondițiUe actuale, clnd în viața politică mondială se afi^ 
nou, de destindere și colaborare. Partidul Comunist R°mân c
eforturile tuturor forțelor revoluționare, democratice, progresiste, iubitoare 
de pace trebuie orientate în direcția Întăririi unităț 1 Întregului 
perlalist, pentru mobilizarea activă a maselor populare, a tu^orLfhS^ria- 
la lupta pentru pace, libertate ?i progres social, împotriva politicii .Imperia 
liste de agresiune, dictat și ingerințe in treburile interne ale altor-state. pen
tru stingerea tuturor focaredor de război și încordare, pentru pace și pentru 
promovarea unor relații noi, democratice in viața IntentațiOnaJA b..__

Ne exprimăm șl cu acest prilej satisfacția profundă 
principiale, de colaborare, prietenie și solidaritate lnternaționallstă, stator 
nlclte intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Ja^la- 
Intîlnirile șl convorbirile dintre conducerile partidelor "°na^tr® .^’2" 
rind, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kenji Miyamoto, des 
fășurate cu prilejul vizitei delegației P.C.J. in România, în cursul anului 1971, 
au contribuit In mod substanțial la consolidarea șl aprofundarea a^stor re
lații. Slntem convinși că aceste raporturi de conlucrare tovă^^ă se vor 
extinde șt diversifica pe mai departe, slujind ^taf.€S.el<>rn®"jJ^r 
dezvoltării raporturilor de cooperare multilaterală dintre România și Japo 
nia, cauzei prieteniei dintre poporul român și poporul japonez, 
generale ale unității mișcării corhuniste șl muncitorești, a tuturor forțelor 
341 VăP dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, tuturor comuniștilor japonezi 
succes deplin in Înfăptuirea obiectivelor stabilite de congres. în activitatea 
ce o desfășurațl pentru viitorul luminos și prosperitatea poporului japonez, 
pentru cauza democrației și socialismului, progresului, independenței națio
nale și păcii. . . ,

Trăiască Partidul Comunist din Japonia !
Trăiască prietenia dintre partidele și popoarele noastre!
Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor 

antiimperialiste !“.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„EL-MOUDJAHID";

Guineea-Bissau în primele zile 
de republică

In urmă cu două luni, pe harta lumii a apărut un nou stat — 
Republica Guineea-Bissau, eveniment de hotar in istoria luptei pentru 
libertate și independență a poporului ei. Republica Guineea-Bissau a 
lost recunoscută de numeroase state ale lumii — printre primele, de 
către România. Pe pămintul tinerei republici continuă lupta împotri
va colonialiștilor portughezi pentru eliberarea întregului teritoriu. Pu
blicăm fragmente dintr-un reportaj apărut in publicația algeriană 
„El-Moudjahid" despre evenimentul proclamării noii republici africane.

visul pentru care și-a 
dat viața marele erou 
al Toporului din Gui
neea-Bissau.

Deschizind prima 
sesiune a Adunării 
Naționale, Aristides 
Pereira, secretarul ge
neral al P.A.I.G.C.. a 
făcut un bilanț al în
delungatei lupte și al 
jertfelor date de po
por pentru libertatea 
și independenta pa
triei. Joao Bernardo 
Vieira, membru al 
Secretariatului perma
nent al Comitetului i 
Executiv al P.A.Î.G.C., 
a propus Adunării 
pentru dezbatere și a- 
doptare un vast pro
gram de reconstrucție 
a țării, care include 
lupta neîmpăcată îm
potriva rasismului, tri- 
balismului și a tot ceea 
ce ar putea împiedica 
unitatea poporului. 
«Proclamarea indepen
denței! — a spus Viei
ra — creează posibili
tăți pentru afirmarea 
forțelor creatoare ale 
poporului nostru, care 
de-a lungul a multe 
veacuri a trăit sub ju
gul colonialiștilor por
tughezi».

S-a dat apoi citire 
textului noii Consti

tuții. «Guineea-Bissau 
— declară articolul 1 
al Constituției — este 
o republică suverană, 
democrată, anticolo
nialistă șl antiimpe- 
rialistă, care luptă 
pentru deplina sa eli
berare».

In ziua următoare, 
la cea de-a doua șe
dință a Adunării Na
ționale, a fost aproba
tă declarația care a 
proclamat Republica 
Guineea-Bissau. In a- 
cordurile solemne ale 
imnului național, un 
grup de , partizani au 
înălțat stindardul Re
publicii. care poartă o 
dungă verticală roșie 
cu stele negre și două 
dungi orizontale — 
una galbenă și alta 
verde. în unanimita
te, a fost adoptată 
noua Constituție. Au 
fost adoptate, de a- 
8emenea, hotăririle cu 
privire la înființarea 
Consiliului de Stat, 
prezidat de Luis Ca
brai. și a Consiliului 
comisarilor poporului, 
în frunte cu Francisco 
Mendes. Ziua nașterii 
lui Amilcar Cabrai — 
12 septembrie — a fost 
proclamată sărbătoare 
națională".

cea din sectorul electri
cității. Participarea sa 
Ia formarea venitului 
national este de 1.3 la 
sută. în timp ce la ex
porturi se ridică la 3.2 
la sută, iar împreună cu 
produsele intermediare 
atinge 15 la sută. Gratie 
îndeosebi progreselor în
registrate în ultimii ani 
jn domeniul valorificării 
minereurilor, producția 
industrială globală a de
pășit-o pe cea agricolă.

Sectorul minier grec se 
află într-o continuă ex
pansiune. programul de 
dezvoltare pe viitorii 
cinci ani pronunlndu-și 
o dublare a producției. 
Liniile de bază ale ex
pansiunii sale sînt ca
racterizate prin cerceta
rea intensivă si sistema
tică a subsolului pentru 
descoperirea de noi zăcă
minte și mai buna cunoaș
tere a ceîor deja depis
tate, prin ritmul înalt 
al investițiilor, prin spo
rirea permanentă a pro
ducției si exporturilor si. 
îndeosebi, prin tendința 
tot mai pronunțată de a 
trece de la faza Prima
ră. de extracție, la cea 
superioară, de ^prelucra
re. în virtutea acesteL 
ultime preocupări. în 

I Grecia a fost creată în 
ultimii ani o industrie 
metalurgică ce utilizează 
bogatele resurse mine
rale interne și în ca
drul căreia sectoarele 
aluminiului, nichelului și 
materialelor refractare se 
afirmă Ia niveluri tehni
ce tot mai ridicate.

Ion BADEA
I Atena



viața internațională as
LUCRĂRILE CONFERINȚEI 

PENTRU SECURITATE Șl 

COOPERARE IN EUROPA

In cadrul cooperării, 
FACILITĂȚI PENTRU ȚĂRILE 
In curs de dezvoltare

GENEVA 13 (Agerpres). — Lucră
rile din ultimele zile ale organelor 
economice din cadrul conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare au pus in evidentă inte
resul și preocupările țărilor partici
pante do a identifica forme și meto
de susceptibile să contribuie la in
tensificarea schimburilor comerciale, 
la lărgirea și consolidarea cooperării 
industriale, la dezvoltarea raporturi
lor de cooperare tehnico-științifică,

Pronuntîndu-se. în cadrul subco
misiei pentru cooperare industrială, 
pentru lărgirea colaborării in acest 
domeniu ca o cale menită sâ conso
lideze șl să permanentizeze rapor
turile economice dintre statele parti
cipante, delegația noastră s-a decla
rat pentru identificarea unor forme 
și mijloace corespunzătoare menite 
să sprijine eforturile de dezvoltare 
economică și progres social pe care 
le depun țările in curs de dezvol
tare ale continentului. Delegația 
R. F. Germania a împărtășit acest 
punct de vedere și a menționat că 
recomandările conferinței vor trebui 
să reflecte preocupările și proble
mele specifice ale țărilor in curs de 
dezvoltare.

în subcomisia pentru știință și 
tehnică au fost examinate și facili
tățile ce trebuie acordate țărilor in 
curs de dezvoltare din Europa în pri
vința accesului la noile cuceriri ale 
științei și tehnicii. Delegațiile Iu
goslaviei. Spaniei, Greciei. Turciei și 
Portugaliei au sprijinit propunerile 
concrete formulate in acest sens de 
delegația română, privind facilitățile 
ce trebuie acordate țărilor în curs de 
dezvoltare, in vederea accelerării dez
voltării lor economice și reducerii 
decalajului existent din acest punct 
de vedere intre aceste țări și cele cu 
o industrie puternic dezvoltată.

Un mesaj al secretarului general al O.N.U. 
privind situația alimentară

ROMA 13 (Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
adresat un mesaj Conferinței bianu
ale a F.A.O. (Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură). ale cărei lucrări se desfășoară, 
începi nd de la 10 noiembrie, la Roma.

ReJevind că situația alimentației 
mondiale din acest an este mai gravă 
decit in oricare an din întreaga pe

Revenirea cursului dolarului

Deși deocamdată neconcludente, pe 
piețele de schimb occidentale se fac 
resimțite noi tendințe in paritatea 
diferitelor monede, modificări puse 
de experții financiari pe seama 
instabilității sistemului monetar oc
cidental. in general, și a fluctuațiilor 
financiare generate de actuala criză 
de energie, in special Pe acest fun
dal ultimele zile au evidențiat o ten
dință de revenire a cursului monedei 
americane. Experții financiari sem
nalează faptul că luni dolarul a 
atins cel mai înalt curs din ultimele

ORIENTUL APROPIAT
• O nouă intilnire între ofițeri superiori egipteni șl israelieni
• Reuniune a miniștrilor de externe al țărilor membre ale 
Ligii Arabe • O rezoluție a Conferinței internaționale a Crucii

Roșii

SUEZ 13 (Agcrpres). — La kilo
metrul 101, pe șoseaua Suez-Cairo, 
a avut loc luni o nouă intilnire între 
ofițeri superiori egipteni și israc- 
licni, anunță agențiile internaționale 
de presă. Din partea Republicii A- 
rabe Egipt la convorbiri a participat 
generalul maior Mohammed Abdel 
Ghani el Jammasl, șef al operațiu
nilor și adjunct al comandamentului 
forțelor terestre egiptene, Iar din 
partea Israelului — generalul Aha
ron Yariv. adjunct al șefului Sta
tului major al armatei israeliene și 
consilier militar al premierului Gol- 
da Meir.

Un purtător de cuvint al Națiuni
lor Unite a menționat că în cadrul 
convorbirilor, care au durat trei ore, 
au fost examinate o serie de proble
me privind punerea în aplicare a 
recentului acord de consolidare a în
cetării focului. Purtătorul de cuvint 
a anunțat că o nouă intilnire intre 
șefii adjuncți de stat major respectivi 
a fost programată pentru miercuri, 
ora 12,00, ora locală.

CAIRO 13 (Agerpres). — La Cairo 
va avea loc. la 24 noiembrie, o reu
niune a miniștrilor de externe ai ță
rilor membre ale Ligii Arabe, con

CONTINUĂ CONVORBIRILE 
SOVIETOIUGOSLAVE

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Kiev au continuat marți convorbi
rile dintre Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. si Iosip 
Broz Tito. președintele R. S. F. Iu
goslavia. președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, aflat în 
vizită in U.R.S.S.. la invitația C.C. 
al P.C.U.S.

Marți a avut loc la Kiev o în
trevedere între Andrei Gromiko, 
membru^ al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.. și Milos Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
secretar federal pentru afacerile ex
terne.

rioadă postbelică, mesajul apreciază 
că cel mai mult au de suferit, din 
acest punct de vedere, țările in curs 
de dezvoltare. „Un număr important 
din rindul acestor țări — subliniază 
mesajul — se văd constrinse să-și 
reducă importurile de cereale ali
mentare din cauza creșterii prețuri
lor și diminuării cantităților disponi
bile pentru ajutorul alimentar".

opt luni pe piețele occidentale de 
schimb. Astfel, se arată că moneda 
americană valora, luni la închidere, 
la Paris, la cursul financiar, 4,5150 
franci, salt important față de cursul 
4.44 franci de vineri dupâ-amiază. 
O revenire sensibilă a cursului do
larului s-a constatat și la Frankfurt 
pe Main, la Amsterdam, la Ziirich.

Păstrind regulile de interdepen
dență obișnuite, prețul aurului a scă
zut paralel cu creșterea cursului do
larului.

(Agerpres) 

sacrată examinării situației din O- 
rientul Apropiat .informează agenția 
M.E.N., reluată de Rcuter.

CAIRO 13 (Agerpres). — în con
formitate cu prevederile recentului 
acord de consolidare a încetării fo
cului, semnat de reprezentanții Egip
tului și Israelului, la kilometrul 101 
pe șoseaua Cairo-Suez, a fost stabi
lit luni un prim punct de control al 
O.N.U., a anunțat la Cairo un pur
tător de cuvint. in cadrul unei con
ferințe de presă. Totodată, purtăto
rul de cuvint a precizat că un al 
doilea punct de control al O.N.U. este 
pe cale de a fi stabilit in apropierea 
orașului Suez, anunță agențiile de 
presă.

TEHERAN 13 (Agerpres). — Cea 
de-a 22-a Conferință. internațională a 
Crucii Roșii a adoptat o rezoluție în 
care invită părțile angajate in con
flictul din Orientul Apropiat să 
coopereze cu Comitetul Internațional 
al Crucii Roșii „în îndeplinirea mi
siunii umanitare vizînd furnizarea de 
informații referitoare la persoanele 
decedate sau dispărute, inclusiv cele 
aparținînd unor țări neparticipante 
la conflictul armat".

Puternice atacuri 

ale forțelor patriotice 

cambodgiene

CAMBODGTA 13 (Agerpres). — 
Pentru a doua oară consecutiv în 
decurs de 48 de ore. patriotii khmeri 
au atacat, marți, orașul Prey Veng. 
situat la 43 kilometri est de capita
lă.

în cursul zilei de luni, forțele pa
triotice si-au extins controlul pe 
șoseaua nr. 4. care face legătura în
tre Pnom Penh și portul Komnong 
Som. Trupele lonnolîste au suferit 
pierderi și in urma unui atac lan
sat de patrioti asupra unor poziții 
inamice situate la 16 km nord-est 
de Pnom Penh.

agențiile de presa transmit:
Cooperare româno-alge- 

riană în domeniul asisten
ței medicale. Ministrul român al 
sănătății. Theodor Burghele. care e- 
fectuează în prezent o vizită in Al
geria. a avut convorbiri cu minis
trul algerian al sănătății publice, 
Omar Boudjallab.

La Lagos au inccPut convor- 
birile oficiale între . președintele 
Consiliului Militar Suprem al Ni
geriei, Yakubu Gowon. și Pal Lo- 
sonezi. președintele Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, care face o 
vizită oficială în Nigeria.

La sediul Națiunilor Uni
te din Geneva a“ incePut mar’1 
lucrările celei de-a 19-a sesiuni a 
Comitetului consultativ O.N.U. pen
tru aplicarea științei și tehnicii la 
dezvoltare. Din partea țării noastre 
participă prof. dr. Irimie Staicu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România. Pe 
ordinea de zi figurează planul de

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

„Toate popoarele aflate, sub 

dominația cebnială
A

au dreptul la independență"
0 rezoluție adoptată în Comitetul pentru problemele 

sociale, umanitare și culturale

NAȚIUNILE UNITE 13 — Cores- 
pondentul Agerpres. C. Alcxandroa- 
ie. transmite : Comitetul pentru 
.problemele sociale. umanitare si 
"culturale al Adunării Generale a a- 
doptat. cu 91 de voturi pentru. 6 
contra si 24 abțineri, un proiect de 
rezoluție Ia nunctul „Importanța în
deplinirii universale a dreptului po
poarelor la autodeterminare si a- 
cordarea rapidă a independentei ță
rilor și popoarelor coloniale, pentru 
garantarea efectivă si respectarea 
drepturilor omului".

Documentul, supus adoptării de 
40 de state, reafirmă dreptul inalie
nabil al tuturor popoarelor aflate 
sub dominația colonială și străină Ia 
autodeterminare, libertate si inde
pendentă. Rezoluția condamnă toate 
guvernele care nu recunosc dreptul 
popoarelor la autodeterminare si. în 
special, drepturile poDoarelor din 
Africa australă. De asemenea, sint 
reafirmate legitimitatea luotei de 
eliberare a DODoarelor aflate sub o- 
nresiunea străină si drentul de a 
folosi toate miiloacele de care dis
pun. inclusiv lupta armată, pentru 
realizarea aspirațiilor lor de liber
tate.

In continuarea lucrărilor sale, co
mitetul a abordat punctul intitulat 
..Principiile cooperării internaționale 
în denistarea, arestarea, extrădarea 
si pedensiTea persoanelor vinovate 
de crime de război si crime împo
triva umanității".

Proiectul de rezoluție sunus la 
acest punct de către Comisia pen
tru dreoturile omului si însușit de 
Consiliul Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a fost adoptat 
cu 75 de voturi uentru. 1 contra si 
30 de abțineri. Rezoluția proclamă, 
în numele Națiunilor Unite. 8 prin
cipii referitoare la cooperarea bi și 
multilaterală nentru încetarea și 
prevenirea crimelor de război și a 

acțiune mondială, cea, de-a doua 
conferință generală O.N.U.D.I.. sur
sele de energie, înființarea unei or
ganizații de clearing pentru cerce
tări.

Proiectul de lege ^nzina 
construirea de către Marea Britanie 
și Franța a tunelului sub Canalul 
Mînecii a fost aprobat, în a treia și 
ultima lectură, de Camera Comu
nelor. Pentru a deveni lege, docu
mentul trebuie adoptat și de Came
ra Lorzilor. Proiectul de lege pune 
la dispoziția guvernului fonduri ini
țiale de 30 milioane lire sterline.

Negocierile privind redu
cerea reciprocă a trupelor 
și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa Cen
trală, 13 care participă reprezen-' 
tanți . a 19 state, printre care și 
România, continuă la Vîena. In șe
dința plenară de marți au luat cu

crimelor împotriva umanității. co
operarea pentru extrădarea persoa
nelor acuzate de asemenea crime si 
negarea dreptului de azil indivizi
lor câre au comis asemenea acte.

Comitetul a trecut apoi la dezba
terea unui nou punct de pe agenda 
lucrărilor sale intitulat „Problema 
persoanelor în vîrstă si a bătrînl- 
lor".

★
Comitetul de sancțiuni al Consiliu

lui de Securitate, creat in 1968 pen
tru a examina rapoartele asupra 
stadiului aplicării hotărîrilor O.N.U. 
privind măsurile de boicotare a Rho- 
desiei. s-a întrunit pentru prima 
dată în ședință deschisă, la cererea 
delegației Sudanului. Comitetul, for
mat din toti membrii Consiliului de 
Securitate. a fost convocat în scopul 
marcării preocupării continue a a- 
cestui organism^ fată de necesitatea 
aplicării integrale si de către toate 
statele membre a sancțiunilor obli
gatorii votate.de consiliu, precum si 
pentru a reitera opinia O.N.U. pri
vind imperativul transmiterii puterii 
către poporul Zimbabwe, în baza 
drentului maioritătii populației din 
teritoriu de a se guverna.

Președinta Comitetului de sanc
țiuni. Jeanne Martin Cisse (Gui
neea), a declarat că, deși au trecut 
8 ani de la declararea unilaterală a 
independentei Rhodesiei de .către re
gimul rasist al lui Ian Smith, po
porul Zimbabwe se mai află încă sub 
jugul colonial. faDt datorat în mare 
măsură acelor state occidentale care, 
prin violarea hotărîrilor O.N.U.. con
tinuă să întrețină relații comerciale 
cu acest regim.

Au mai luat cuvîntul președintele 
sesiunii Țn curs a Adunării Gene
rale, Leopoldo Benites, și reprezen
tanții Austriei. O.U.A.. Comitetului 
..celor 24“ nentru decolonizare,
S.U.A. și R.P. Chineze.

LI S E 0 QO

vîntul șefii delegațiilor Poloniei, 
Bulgariei, R.F. Germania și State
lor Unite ale Americii. >

Fam Van Bang, membru ai 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
primul ministru al guvernului R. D. 
Vietnam, a primit, la Hanoi, pe Ieng 
Sary, trimisul special al părții din 
interior a Frontului Unit Național 
al Cambodgiei și al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cam
bodgiei.

La Genova 3 avut loc 13 13 
noiembrie o nouă intilnire intre de
legațiile sovietică și americană, in 
cadrul tratativelor bilaterale refe
ritoare la reducerea armamentelor 
strategice (S.A.L.T.), anunță agenția
T.A.S.S.

Președintele R.P.D. Core-
Kim Ir Sen» a Primit, 0 dele- 

gație a Ligii parlamentare din Hok
kaido pentru promovarea prieteniei 
japono-coreene și a avut o convor
bire cu membrii delegației, infor
mează agenția A.C.T.C.

Congresul Partidului Comunist Mexican
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico s-au 
desfășurat lucrările Congresului al 
XVI-lca al Partidului Comunist Me
xican, in cadrul cărora s-a făcut bi
lanțul activității partidului In ultimii 
ș3se ani și s-au elaborat sarcinile, 
strategia șl tactica partidului pentru 
perioada următoare.

în comunicatul dat publicității de 
Comisia Executivă a C.C. al Parti
dului Comunist Mexican se arată că 
congresul a relevat necesitatea unirii 
maselor de oameni ai muncii pentru 
apărarea intereselor lor și pentru 
lupta in vederea obținerii suverani

Plenara C. C. 
al P.C. din Japonia

TOKIO 13 (Agerpres). — La Tokio 
a avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia. Participanții au examinat și 
aprobat (informarea președintelui Se
cretariatului C.C. al partidului. Tet- 
suzo Fuwa, privind proiectul de ra
port al Comitetului Central la cel 
ce-al XII-lea Congres al partidului, 
care își deschide lucrările miercuri. 
A fost audiat, de asemenea, raportul 
prezentat de K. Ueda, membru el 
Prezidiului C.C., pe marginea pro
gramului guvernului democratic de 
coaliție. Plenara a aprobat, pe de 
altă parte, ordinea de zi a congre
sului.

Convorbiri 
chino-americane
PEKIN 13 (Agerpres). — Ciu En- 

lai, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ci Pin-fei, ministrul 
chinez al afacerilor externe, și Ciao 
Kuan-hua, adjunct al ministrului de 
externe, au avut marți o nouă run
dă de convorbiri cu Henry Kissin
ger, secretarul de stat al Statelor 
Unite, consilier prezidențial pentru 
problemele securității naționale — 
informează agenția China Nouă.
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ROMÂNIA LA EXPOZIȚIA 
„IMPORT ’73" — 

BUDAPESTA
BUDAPESTA 13 — (Cores

pondență deț la A. Pop) : La 
Casa de cultură a întreprinde
rii „Mom“ din Budapesta s-a 
deschis luni o expoziție de 
materiale de construcții intitu
lată „Import ’73“ organizată de 
întreprinderea ungară de co
merț, exterior Ferunion. La ex
poziție participă 23 de firme 
din 7 țări socialiste, printre 
care și România. Țara noastră 
expune articole sanitare din 
■faianță, plăci mozaicate. tuburi 
de fontă, radiatoare, plăci de 
azbociment, materiale izolante 
Si alte materiale de construcții.

La cel de-al XXIV-lea 
Congres al Partidului Libe- 
ral-9emocrat din R.F.G.,care 
se desfășoară la Wiesbaden, au con
tinuat marți discuțiile pe marginea 
cuvîntării președintelui partidului, 
Walter Scheel, ca și a rapoartelor 
ținute de șeful fracțiunii parlamen
tare P.L.D. — Wolfgang Mischnick, 
vicepreședintele P.L.D., și de Harold 
Hofmann, secretarul executiv al 
partidului. 

tății naționale depline, Împotriva In
tențiilor oligarhiei reacționare. In 
vederea realizării acestei unități, con
gresul a elaborat un prograjn con
cret care prevede, prihtre altele, 
lupta pentru libertățile politico alo 
tuturor cetățenilor, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viața ale oame
nilor,muncii. infăDiuirea unor acțiuni 
antimonopoliste. A fost exprimată, de 
aseihenea, hotărlrea comuniștilor me
xicani de a milita in continuare pen
tru întărirea unității mișcării comu
niste șl muncitorești internaționale.

Congresul a adoptat noul program 
și noul statut ale partidului.

Plenara C. C. al P. C. 
din Danemarca

COPENHAGA 13 (Agerpres).
Comitetul Central al Partidului Co
munist din Danemarca a examinat, 
în cadrul unei plenare desfășurate 
la Copenhaga, problemele pregătirii 
partidului pentru alegerile parla
mentare anticipate, ce se vor desfă
șura la 4 decembrie.

Administrația saigonoză 
încalcă prevederile 

Acordului de la Paris
VIETNAMUL DE SUD 13 (Ager

pres). — Purtătorul de cuvint al Mi
nisterului de Externe al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat marți pu
blicității o declarație, în care a con
damnat administrația saigoneză pen
tru raidurile aeriene întreprinse la 
12 noiembrie asupra zonelor Thien 
Nghon și Xa Mat, din provincia Tay 
Ninh. Declarația menționează că, in 
cursul acestei noi acțiuni de violare 
a prevederilor Acordului de. la Paris 
asupra Vietnamului și a comunicatu
lui comun din 13 iunie 1973, zonele 
Thien Nghon și Xa Mat, situate in 
adâncimea teritoriului controlat de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu, au 
fost atacate de peste 50 de avioane 
saigoneze, care au aruncat aproxima
tiv 600 de bombe, au lansat rachete 
și' au mitraliat diferite obiective. A- 
viația saiigoneză a atacat, de aseme
nea, o zonă din vecinătatea aeropor
tului de la Thien Nghon, folosit de 
Comisia militară mixtă in operațiu
nile de retumare a personalului mi
litar și civil deținut de diferite părți. 
Atacurile aviației saigoneze au pro
vocat moartea și rănirea unui mare 
număr de persoane civile, precum și 
importante distrugeri, materiale — 
arată declarația, care cere părții sai
goneze să înceteze neintîrziat acțiu
nile împotriva zonelor eliberate și să 
se conformeze acordurilor încheiate 
cu privire la Vietnam.

Adunare de protest 
împotriva represiunilor 

din Coreea de sud
PHENIAN 13 (Agerpres). — Pes

te 20 000 de studenti din Phenian 
au luat parte la o adunare de pro
test împotriva represiunilor anti- 
studentesti din Coreea de sud. Prin
tre participanta la adunare s-au a- 
flat Hong Gi Muți, președintele Co
mitetului pentru reunificarea pașni
că a patriei.

Luînd cuvîntul la adunare. Li 
long Bok a denunțat represiunile 
brutale din Coreea de sud. ce- 
rind încetarea acestor acțiuni an
tidemocratice. renunțarea la planu
rile de creare a două Corei si ac
ceptarea programului de reunîfcore 
națională propus de R.P.D, , Zfe- 
reeană.

,— PROBLEMA UNIISTIIILILIR - PIEOCUPBEIE ffi’ffltâ, MASURI ENERGICE
ANGLIA : mașinile particulare - 80 km 

săptămînal
MAREA BRITANIE : Ziarul ..Daily Express" afirmă că incepind 

din 19 noiembrie va fi introdusă raționalizarea benzinei. Ziarul scrie 
că guvernul hotârise inițial să impună asemenea măsuri incepind de 
la 12 noiembrie, dar in ultimul moment le-a aminat cu o săotămină.

Potrivit măsurilor preconizate, conducătorii auto particulari vor 
avea dreptul să achiziționeze doar atîta benzină cît va fi necesară 
pentru parcurgarea a 50 mile săptăminaL

Pe de altă parte, companiile aeriene britanice au lansat un pro
gram de micșorare a consumului de carburanți prin reducerea vi
tezei de zbor, scontîndu-se. în acest mod. pe economisirea a peste 
300 milioane litri anual. Consumul de petrol în cursul anului viitor va 
fi redus cu aproximativ 10 Ia sută.

BELGIA: Circulație rarefiată, disciplină civică
BELGIA : Automobiliștii belgieni „au dat în general dovadă de 

corectitudine in respectarea limitărilor de viteză", impuse de guvern 
pentru a reduce consumul de carburanți. Majoritatea depășirilor de 
viteză au fost cu totul neînsemnate. Circulația rutieră s-a redus, de 
altfel, foarte mult comparativ cu săptămîna trecută. Guvernul a impus 
un sever control asupra stocurilor de combustibil deținute de rafinăriile 
și distribuitorii din Belgia.

(Agențiile France Presse și Reuter)

„Criza de energie va provoca în S.U.A. o scădere 
din punct de vedere economic"

S.U.A. : Restricțiile intră treptat in vigoare. în statul New York 
viteza limită a fost redusă de la 110 la 90 km pe oră. iar căldura în 
birouri de la 25 de grade la 20. Administrația Nixon a hotărît redu
cerea încălzirii clădirilor in iarna aceasta cu 15 la sută, iar raționa
lizarea de carburanți se va prelungi pină in primăvara viitoare.

Consilierul președintelui Nixon pentru problemele energiei. John 
Love, a declarat că criza de combustibil va provoca in S.U.A. o scă
dere din punct de vedere economic. Love a afirmat că indicele de 
dezvoltare ar putea fi redus cu 80 pină la 90 la sută.

(Agenția Associated Press)

Automobiliștii danezi respectă întocmai limitele 
de viteză

DANEMARCA î Viteza limită de 80 km pe oră Instituită pe căile 
rutiere daneze a intrat în vigoare Ia 10 noiembrie ora 0,00. 12 ore 
mai firziu poliția nu a înregistrat decit doi contravenienți.

.—

în punctele aglomerate viteza orară este limitată la 60 km. Amen
zile prevăzute variază între 60 și 2 000 coroane. în funcție de gradul 
de depășire a vitezei permise in cazul respectiv.

(Agenția France Presse)

OLANDA : „Criza va fi îndelungată, se așteaptă 
restricții severe"

OLANDA : Duminică 11 noiembrie — cea de-a doua duminică 
fără autoturisme — șoselele și autostrăzile olandeze au fost și mai 
pustii decit cu o săptâmînâ în urmă. Serviciile administrative au 
acordat autorizații speciale cu aceeași zgircenie ca și duminica tre
cută.

Au fost date dispoziții foarte stricte posturilor de la punctele de 
frontieră cărora le- revine sarcina de a hotărî dacă motivele invocate 
de automobiliștii străini pentru a intra in Olanda sint valabile.

Pe de altă parte, primul ministru a declarat că actuala criză va 
fi îndelungată și că sînt de așteptat măsuri și mai severe. Deocam
dată. s-a hotăiit reînceperea activității „Biroului produselor petro
lifere". care, in primii ani de după război, a asigurat distribuirea echi
tabilă a carburanților.

• (Agenția France Presse)

Air France a anulat unele zboruri
FRANȚA : Compania Air France a anunțat la 10 noiembrie că 

va elimina patru curse spre Montreal și- două zboruri — via Mont
real. Air France a anunțat, de aseihenea, că ar putea reduce viteza 
de zbor pentru a economisi carburant. d

Montreal nu va mai constitui, o escală pentru cele patru zboruri 
săptăminale pe ruta Paris — Los Angeles. Se va anula, de aseme
nea. un zbor săptăminal de avion-marfar. precum și un zbor de 
noapte săptăminal pe ruta Paris — Chicago — via Montreal,

(Agenția Reuter)
I

HONG KONG : constituirea unor comitete speciale 
pentru problemele penuriei petrolului

HONG KONG. — La 10 noiembrie autoritățile de la Hong Kong 
au înființat două comitete speciale care să se ocupe de ^problemele 
penuriei de petrol.

In „Comitetul politicii petroliere" și vComitetul pentru distribuirea 
petrolului" vor activa atît oficialități guvernamentale, cit si repre
zentanți ai companiilor petroliere occidentale de la Hong Kong.

(Asenția Associated Press)

„newsweek“ „Programe raționale sau 
o criză foarte dureroasă44

„Singurul numitor comun al 
prognozelor din trecut, in ce pri
vește energia, este faptul că toate 
s-au dovedit eronate" — această 
declarație a comentatorului vest- 
german pentru probleme științifice, 
Wolfgang Mueller Haeseler, ar pu
tea fi foarte bine utilizată ca un 
moto la actuala penurie de com
bustibil, care a căpătat dimensiuni 
mondiale. încă de pe acum, lipsa 
de combustibil se manifestă tot 
mai acut, are un șir de repercu
siuni internaționale.

Japonezii, de pildă, se tem că 
țara lor s-ar putea găsi implicată 
intr-un „shigen senso" — un 
„război al resurselor naturale" — 
cu Statele Unite. Japonia, care de
pinde in întregime de importuri, 
își sporește consumul de petrol 
intr-un ritm care depășește chiar 
și pe cel' din S.U.A. în cazul cind 
dezvoltarea economică a Japoniei 
va continua în aceeași cadență ca 
și pină acum, cele 300 de milioane 
de tone țiței de care Japonia va 
avea nevoie in 1975 se vor dțibla 
in decurs de zece ani. Or, rezer
vele curente de care dispune Ja
ponia sint suficiente doar pentru 
30 de zile și dacă criza de com
bustibil din S.U.A.'va forța Ahne- 
rica să facă o incursiune tot mai 
profundă pe piețele tradiționale de 
import ale Japoniei, atunci această 
din urmă țară s-ar putea găsi 
într-o situație extrem de dificilă.

Pentru multe țări vest-europene 
penuria de energie este, de aseme
nea. o problemă dureroasă. „Ca să 
spun drept, pe noi nu ne impre

sionează să-i auzim pe americani 
jeluindu-se că în 1980 vor trebui 
să importe 30 Ia sută din necesi
tățile lor de energie ; de pe acum 
noi importăm peste 60 la sută din 
necesitățile noastre" — arată un 
expert francez. Și deoarece cele 
nouă țări membre' ale Comunității 
Economice Eurooene își sporesc 
anual necesitățile de energie cu

RĂSFOIND 
PRESA STRĂINĂ

4,5 pină la 5 la sută, este clar că 
dimensiunile importului lor vor 
crește șl mal mult. Se estimează 
că pină in 1985 țările membre ale 
C.E.E. vor avea nevoie de o can
titate de 808 milioane tone țiței 
anual, adică dublu față de 1970.

Unele din țările C.E.E. își pro
pun, să facă față acestei situații 
printr-o pladificare de persoectivă. 
Franța, de exemplu, a investit fon- 

< duri mari în centralele atomo- 
electrice : se prevede ca in cițiva 
ani aceste centrale să furnizeze 
aproape 50 la sută din energia 
electrică a țării. Pe de altă parte, 
însă, nu există o politică energe- : 
tică comună la scara întregii
Piețe comune. Acest lucru a de
terminat pe fostul comisar al 
C.E.E. pentru energie, Wilhelm 
Haferkamp, să avertizeze ; „Dacă

pină în 1985 energia electro-nuclea- 
ră nu va acoperi un sfert din ne
cesitățile noastre, în multe case și 
pe multe străzi din Europa occi
dentală se vor stinge luminile".

Există multe indicii că țările 
vest-europene caută fiecare să-și 
asigure un loc cit mai bun in 
căutarea viitoarelor surse de ener
gie, chiar dacă acest lucru șe face 
pe seama. partenerilor săi. Așa. de 
pildă, guvernul olandez a refuzat 
să permită unei companii america
ne să furnizeze Germaniei occiden
tale 6,5 miliarde mc de gaz, care 
să fie extras din platforma olande
ză a zonei Mării Nordului.

Desigur, toate acestea creează o 
situație complicată. Mulți exporti 
afirmă insă că o criză catastrofală 
a energiei poate fi evitată. Joseph 
Barnea, director al Departamentu
lui resurselor din cadrul O.N.U., 
afirmă că majoritatea țărilor se 
găsesc „nu în fața unei crize a 
resurselor, ci în fața inexistenței 
unei dezvoltări planificate". Iar o 
asemenea dezvoltare implică un șir 
de alternative — de la reactlviza- 
rca producției de' cărbune pină Ia 
intensificarea cercetărilor în vede
rea folosirii energiei solare si geo- 
termice și, bineînțeles, utilizarea 
energici nucleare. ,

„Lecția pe care trebuie s-o tra
gem din actuala situație, afirmă 
Barnea, este că fiecare țară trebuie 
să elaboreze un program minu
țios dc dezvoltare șl diversificare 
a surselor energetice. Dacă acest 
lucru nu va fi făcut, criza va de
veni un fapt dureros de real".
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