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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziaristul american

John Pearson
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit luni după- 
amiază pe ziaristul John Pearson, 
redactor-șef adjunct al revistei 
„Business Week** din S.U.A.

La prkntre a luat parte tova
rășul Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru revista „Business Week**.

r

In munca de partid DECRET
pentru convocarea

spirit critic
Marii Adunări Naționale

Nicolae Ceaușescu, în Republica Elenă

și autocritic
„Trebuie să tindem întotdeauna spre o analiză exigentă a 

noastre. Trebuie să privim totdeauna în spirit critic ceea ce am
muncii 
înfăp

tuit— firește nu în sensul de a nega realizările, ci de a desprinde învă
țăminte pentru activitatea viitoare. Cu atît mai mult trebuie să facem 
aceasta cînd în muncă se manifestă lipsuri și greșeli. Analiza critică este 
o obligație pentru fiecare organizație, pentru fiecare activist de partid. 
Pînă la urmă, aceasta este un criteriu de apreciere a maturității activiști
lor, a organizațiilor de partid".

NICOLAE CEAUȘESCU

In temeiul articolului 64, punctul 1 din Constituție, Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională 
în a unsprezecea sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua 
de 30 noiembrie 1973, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

Partea română și partea elenă au 
hotărît de comun acord amînarea 
vizitei oficiale a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu in

Republica Elenă, care 
aibă loc între 21 șl 24 
1973.

Vizita va avea loc la
se va stabili de comun acord de 
ambele părți.

urma să 
noiembrie

o dată ce

Zi de zl, viața noastră socială 
consemnează noi și noi succese ob
ținute de oamenii muncii in toate 
domeniile edificării societății so
cialiste, noi și noi inițiative -va
loroase — tot atitea mărturii ale 
elanului cu care întregul popor 
muncește pentru a da viață măre
țului program de propășire a pa
triei elaborat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
ale partidului. în cuvintarea sa la 
recenta consfătuire care a avut loc 
la C.C. al P.C.R. cu primii secre
tari și secretarii pentru problemele 
organizatorice ai comitetelor jude
țene de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înfățișat un tablou 
cuprinzător al remarcabilelor re
zultate obținute pe ansamblul eco
nomiei in primii trei ani ai cinci
nalului. Este îmbucurător că sarci- 

_ nite de plan pe zece luni ale aces- 
tui an au fost realizate eu o depă
șire de circa un miliard și cinci 
sute de milioane lei. producția in
dustrială crescind. față de 1972, în- 
tr-un ritm de 15 la sută. De bun 
augur pentru îndeplinirea cincina
lului inainte de termen este faptul 
câ de pe acum 15 județe au reali
zat planul pe trei ani, iar Capitala 
axe deja un avans față de plan de 
două luni.

Sint succese care, realizate In 
sfera decisivă pentru progresul so
cietății și cărora li se adaugă cele 
din alte domenii, inspiră tuturor o 
legitimă satisfacție și mindrie. în 
ele iși găsesc o vie expresie jus
tețea și realismul politicii partidu
lui — și. in același timp, rodnicia 
activității desfășurate de organiza
țiile de partid, forța de creație a

oamenilor muncii. Dar, pentru co
muniști rezultatele bune nu pot să 
constituie un motiv de automuițu- 
mire. Partidul comuniștilor este o 
organizație revoluționară, care și-a 
propus să călăuzească societatea 
noastră spre înaltul țel al făuririi 
socialismului și comunismului, iar 
in activitatea practică spre acest 
țel niciodată nu se poate considera 
că s-a făcut destul. Efortul pentru 
continua autoperfecționare, capaci
tatea de a privi mereu înainte, de 
a-și concentra atenția nu atit asu
pra realizărilor, cit a posibilități
lor revalorificate de mai bine, care 
ar fi făcut ca rezultatele să fie și 
mai importante — lată caracteris
tica fundamentală a partidului co
muniștilor.

De aici și însemnătatea excepțio
nală acordată de partid criticii și 
autocriticii, ca. metodă de lucru 
specific comunistă, pLrghie sigură 
pentru accelerarea progresului, 
pentru mobilizarea tuturor energii
lor societății in vederea unei îna
intări cit mai rapide. In acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia in cuvin ta rea sa că critica șl 
autocritica reprezintă „o forță mo
trice a mersului nostru inainte", 
„metoda de a analiza realitatea, de 
a descoperi lipsurile, de a asigura 
progresul**. Intr-adevăr, în societa
tea noastră, care nu mai cunoaște 
antagonismele și lupta intre clase, 
critica și autocritica reprezintă de 
fapt forma principală pe care o 
îmbracă legea universală a dezvol
tării — lupta dintre nou și vechi, 
modalitatea prin care se asigură 
combaterea și înlăturarea vechiu
lui, stimularea și victoria noului ;

ca atare, dezvoltarea criticii șl 
autocriticii răspunde unei cerințe 
obiective stringente și îndeplinește 
o funcție necesara și vitală pcn.ru 
societate. Acestea sint valabile nu 
numai pe plan social, cl și indivi
dual : un comunist nu poate pre
tinde niciodată că este un militant 
desăvirșit, că activitatea sa este 
perfectă ; el nu vine in partid gata 
format, ci se formează, iși dezvol
tă trăsăturile de comunist în de
cursul activității practice revolu
ționare, intr-un proces care nu se 
încheie niciodată — și tocmai prin 
critică și autocritică el se modelea
ză și este ajutat permanent să se 
modeleze, să-și perfecționeze acti
vitatea și profilul moral-politic, 6ă 
se ridice la nivelul cerințelor, me
reu și mereu mai înalte, puse 
membrilor partidului de avangardă 
al, clasei muncitoare. Spiritul critic 
și autocritic trebuie să caracterizeze 
permanent zi cu zi. activitatea tu
turor membrilor partidului, ca o 
componentă a concepției și atitudi
nii comuniste — și nu la „ocazii 
deosebite**, doar la adunări. Ne-am 
referit intr-un editorial anterior, la 
faptul că ..esența esenței** cuvintă- 
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este aceea că întreaga muncă de 
partid trebuie să fie pătrunsă de 
spirit de partid. Or, atitudinea cri
tică față de lipsuri, dar și față de 
succese, este o trăsătură fundamen
tală a spiritului partinic. Ca forța 
politică cea mai avansată, condu
cătorul luptei pentru socialism, 
partidului comunist îi revine înda
torirea de a fi promotorul criticii
(Continuare in pag. a V-a)

Telefonul 
salvator

ȘANTIER EDILITAR 

BUCUREȘTEAN

I

Nu-l mai văzusem demult. Nici nu aș fi putut spune 
că intre noi doi se stabiliseră de-a lungul vremii niște 
legături prea strinse. Din cind in cind, la vreo ședință 
comună, la care participau reprezentanți din între
prinderile noastre, ne intilneam. ne salutam, evocam 
in treacăt aceleași amintiri din anii de liceu si ne 
despărțeam cu promisiunea de a ne face cindva mai 
mult timp, abandonind pentru citeva ceasuri treburile 
profesionale, lâându-ne in voia amintirilor, a nostal
giilor. Nu găsisem incă acele ceasuri...

Iar ieri, pentru că tot mă aflam in instituția din a 
cărei conducere face și el parte, m-am gindit să trec 
să-l salut.

M-a primit cu efuzlunea-i cunoscută, cu acel ușor 
îndatoritor, ușor artificial „ce mai faci. draaă 
„mă bucur că te văd". M-a felicitat „din inimă" pen
tru ultimul meu proiect despre care a aflat că „e ex
tra ordinar". „Nici nu se putea altfel, tu incă din liceu 
grai tare la partea asta..."

$i. cind aproape începusem să nu mă mai simt In 
largul meu de atitea complimentări (subliniate de un

PICĂTURA DE CERNEALĂ
suris larg, sănătos, odihnit pe fața proaspăt rasă, pe 
care se vedeau distinct vinișoarele fine, albăstrii . — 
semn că ceva nu e in regulă cu pulsul lui. m-am gin- 
dzt) m-a salvat telefonul. S-a îndreptat incet spre bi
rou, rostind un da sobru, apoi s-a luminat dintr-o 
dată : ..Ce mai faci, dragă Mihăescule ? Mă bucur că 
te aud 1* „ . .Convorbirea a durat îndelungă vreme. „Prietenul 
meu" a făcut o adevărată risipă de vorbe frumoase la 
adresa celui de la celălalt capăt al firului, i-a elogiat 
inteligența și competența profesională, incit m-am gin- 
dit că lauda este pentru el un fel de tic verbal.

Cind ultimele vorbe, numai miere si soare. au fost 
înghițite de pilnia receptorului, s-a întors spre mine, 
cu același zimbet larg, de o blindețe agresivă.

— !l știi pe Mihdescu...
— Mda I Deși nu avem relații prea strinse.
— Un idiot, un nepriceput ! s-a grăbit sâ afirme, in- 

sotindu-si aprecierea — care nu admitea replica — de 
un gest știrbit al miinii. revenind apoi la veșnicele 
noastre amintiri din liceu. „Si zi așa. dragă ! Te a- 
firmi. te afirmi ! Mă bucur, mă. din toată inima ! De 
altfel la cclitățile tale..." etc. etc.

La despărțire, n-a uitat să-mi reamintească de pro
misiunea mei veche de-a ne vedea intr-o seară, poate 
la „Parcul privighetorilor", nu ?. că-i mai in natură, 
la un loc mai nepoluat... , • j

Am plecat hotărit să nu-l mai vid niciodată, indig
nat pe camei ~onlsmul lui afișat cu un de nei^vidiat 
cinism. Derizia era ircrocebi’ă. Mă ajutase telefonul 
să-mi cunosc un fosC coleg de liceu.

Dar dacă, din întimplare, telefonul nu ar fi sunat 
atunci ?

Nicolae DRAGOȘ

Cartierele Bucureș- 
tiului cunosc lună de 
lună transformări 
s tructural-arhitec tonice 
importante. Intr-un 
ritm intens sint con
struite noi blocuri de 
locuințe, numeroase 
obiective economice și 
social-culturale. De la 
începutul cincinalului 
pină in prezent au 
fost date in folosință 
aproape 60 000 de a- 
partamente.

în aceeași notă de 
prefaceri înnoitoare 
se înscrie și progra-

planul pe primii trei ani
ai cincinalului

Județul Alba a îndeplinit

Activitățile industrialearăturile de toamnă

dublat comparativ 
Dacă

in zona de vest a municipiului Oradea, pe noua platforma industrială, 
uzina de alyminq se distinge prin modernitatea instalațiilor sale 

Foto : E. Popper

în cooperativele

mul de lucru pe anul 
1974, cind constructorii 
bucureșteni vor înălța 
încă 26 426 apartamen
te, creșe și grădinițe 
însumi nd 6 460 locuri, 
școli cu 164 săli de 
clasă, 10 ateliere-școa- 
lă, cămine muncito
rești cu peste 2 400 
locuri, noi unități co
merciale In suprafață 
de 60 000 mp, unități 
sanitare și hoteliere, 
precum și importante 
lucrări edili tar-gospo
dărești.

□ B ■ El S
Sub semnul directivelor 

Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie a.c., al efortu
rilor concentrate ale cadre
lor din școli și din Între
prinderi pentru îndeplinirea 
sarcinilor complexe pri
vind pregătirea temeinică 
a noilor promoții de mun
citori, a forței de muncă 
pentru noile obiective eco
nomice. anul școlar In in- 
vățămintul profesional și 
liceal de specialitate a de
marat cu Intensitate, pre
tutindeni desfășurindu-sc o 
activitate susținută, rodni
că. Specialiștii din invăță- 
mint și din producție apre
ciază ca binevenite și uti
le măsurile adoptate de 
Ministerul Educației și în- 
vățămîntului, in colaborare 
cu ministerele economice 
de resort, pentru corelarea 
mai rațională și eficientă a 
raoortului teorie-practică In 
pregătirea elevilor, pentru 
introducerea in planurile 
de invățămint a unor o- 
biective de specialitate ab
solut necesare viitorilor 
muncitori calificați etc.

în activitatea concretă 
din școală, in procesul d<> 
producție unde fac practică 
elevii sau sint angajați 
noii absolvenți, cei care se 
ocupă direct de pregătirea 
tinerilor din licee industria
le și școli profesionale se 
lovesc insă și de unele 
greutăți care influențează

defavorabil pregătirea pro
fesională a viitorilor mun
citori. Iată citeva dintre a- 
cestea. analizate împreună 
cu cadre didactice și ingi
neri, specialiști, conducători 
de întreprinderi și centrale

In județul Dîmbovița 
s-au terminat

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, biroul Co
mitetului județean de partid 
Dîmbovița raportează că me
canizatorii din acest județ au 
terminat, la 19 noiembrie, ară
turile de toamnă pe întreaga 
suprafață.

In aceeași telegramă se arată 
că oamenii muncii de pe ogoa
rele județului au acordat o deo
sebită atenție și celorlalte lu
crări de sezon, administrînd 
46 000 tone de îngrășăminte or
ganice și 13 000 tone de îngră
șăminte chimice, executind a- 
rături și fertilizări pe 1 200 ha 
în plantații pomicole.' Pentru 
dezvoltarea patrimoniului pomi
col au fost plantați peste 80 000 
de pomi fructiferi.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
lucrătorii de pe ogoarele jude
țului Dîmbovița, strins uniți in 
jurul partidului, al Comitetului 
Central, in frunte cu dumnea
voastră, vor face tot ceea ce 
depinde de ei pentru ca agri
cultura dîmbovițeană să se si
tueze, prin producțiile realiza
te, la nivelul sarcinilor și exi
gențelor cerute de etapa pe care 
o parcurgem.

Activitățile industriale, de prelu
crare a produselor agricole, construc
ții și prestări de servicii — ane
xele*', cum, poate, impropriu Ie nu
mim — au fost create in cooperati
vele agricole în scopul valorificării 
mai bune a resurselor materiale și 
umane existente- in mediul rural, al 
satisfacerii cererilor crescinde ale 
populației in privința unor produse 
și servicii. Amploarea dobindltă de 
secțiile pentru producerea materiale
lor de construcții sau prestări de ser
vicii. precum și cele de prelucrare și 
semiindustrializare a legumelor și 
fructelor au transformat aceste în
deletniciri în adevărate industrii ale 
satului, cu mari posibilități de dez
voltate în viitor, in unele județe — 
Argeș, Maramureș, Vilcea, Harghita — 
volumul activităților industriale re
prezintă intre 16 și 20 la sută din 
producția globală agricolă. In marea 
lor majoritate, secțiile nou înființate 
au fost profilate spre realizarea de 
produse finite pentru satisfacerea 
unor nevoi ale procesului de produc
ție din agricultură sau a cerințelor 
populației de la sate. Așa se face 
că producția de cărămidă, var, ba
last — destinată construcțiilor agri-

struirii practice este, în ge
neral, corespunzător. Difi
cultățile apar însă atunci 
cind se pune problema 
UTILIZĂRII EFECTIVE A 
TIMPULUI destinat deprin
derii meseriei.

In unele locuri de muncă, 
de exemplu, la întreprin
derea de reparații auto, 
numărul practicantelor 11 
întrece pe cel al muncito
rilor productivi. Același lu
cru se intimplă și lă De-

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scînteii**, Ștefan Dinicu). In 
ziua de 19 noiembrie, colectivele 
de întreprinderi din industria ju
dețului Alba au raportat îndepli
nirea cu 42 de zile mai devreme a 
planului la ' producția industrială 
pe primii trei ani ai actualului 
cincinal și cu 45 de zile inainte 
de termen a sarcinilor de export 
Se estimează că pină la sfirșitul 
acestui an se va obține o produc
ție suplimentară de 700 milioane 
lei. Se vor produce peste preve
deri 9 600 tone sodă caustică, 
1 800 tone acid sulfuric, 400 tone 
antidăunători, 25 000 mașini elec
trice de spălat rufe, 2 500 mașini 
de cusut, 2 500 000 tricotaje și alte 
produse. In telegrama trimisă de 
comitetului județean de partid Co
mitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, se 
spune, printre altele : „Cu senti
mentul înaltelor îndatoriri și răs
punderi ce ne revin din cu- 
vintarea rostită la recenta consfă
tuire de lă C.C. al P.C.R. cu primii

secretari și secretarii pentru pro
blemele organizatorice ai comite
telor județene de partid și ai mu
nicipiului București, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul pen
tru aplicarea In practică a prețioa
selor indicații și a sarcinilor ce ne 
stau In față in perioada ce ur
mează. Oamenii muncii din ju
dețul Alba — români, maghiari, 
germani — sub' conducerea ne
mijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid, sint ferm hotăriți 
ca in 1974 — anul celei de-a 30-a 
aniversări a insurecției naționale 
antifasciste armate și al Congresu
lui al XI-lea al partidului — sâ 
muncească cu entuziasm, cu pa
siune și mai multă dăruire pentru 
ca, prin rezultatele tot mai mari ce 
Ie vor obține, să îndeplinească 
cincinalul inainte de termen, con
tribuind astfel la înflorirea Româ
niei socialiste, la ridicarea ei pe 
noi trepte ale progresului și civi
lizației contemporane'*.

cole sau de locuințe — realizată in 
sectorul industrial din cooperative
le agricole, s-a
cu cea obținută in anul 1971. ___
avem in vedere că valoarea produc
ției industriale ce revine in medie

Experiență bogată, rezul
tate bune, dar și unele 
practici ce contravin inte
reselor economice ale uni
tăților și prevederilor legii

pe o cooperativă agricolă, mai ales 
in județul Harghita, este de peste un 
milion de lei anual, rezultă cu toa
tă limpezimea contribuția importan
tă a acestor activități la dezvoltarea 
și consolidarea puterii economice a 
cooperativelor agricole.

Dincolo insă de aceste rezultate 
bune, de faptul că în ultima perioa
dă au fost aduse o serie de îmbună
tățiri pe linia organizării și func
ționării secțiilor anexe din coopera-

■ ■■■■■ II
ruluî prolectare-autoutilare 
de la „Electroputere**-Cra- 
iova.

— Sînt situații In care 
elevii sînt folosiți doar la 
activități auxiliare sau 
asistă doar la efectuarea

se învață lucrînd
5

OPINII ALE SPECIALIȘTILOR DIN PRODUCȚIE Șl INVĂȚĂMINT PRIVIND MAI BUNA 
ORGANIZARE A PREGĂTIRII PRACTICE A ELEVILOR DIN LICEE INDUSTRIALE Șl 

ȘCOLI PROFESIONALE

□ rs=

industriale din sectoarele 
construcții de mașini, chi
mie, construcții, transpor
turi.

Un prim punct asupra că
ruia aproape toți interlocu
torii noștri s-au declarat de 
acord este următorul : in 
momentul de față, in școlile 
profesionale timpul afectat 
pregătirii teoretice șl in-

— Aici, la noi, sînt școla
rizați numeroși elevi pentru 
toate sectoarele Ministeru
lui Transporturilor și Tele
comunicațiilor — ne rela
tează lng. loan Macarle, di
rectorul Grupului școlar 
de transporturi Cluj. Dar 
acești elevi nu pot fi in- 
struiți corespunzător în uni
tățile In care fac practică.

poul de locomotive Cluj 
ori la sectorul C.T. din ca
drul regionalei C.F.R. E- 
levii slnt repartizați in gru
pe de muncitori, unde nu 
întotdeauna fac muncă ca
lificată, iar controlul acti
vității lor este foarte greoi.

O situație oarecum ase
mănătoare ne relatează șl 
Lng. Ion Ciută, șeful atelL©-

unei operații, In special la 
prelucrări mecanice, din 
lipsă de utilaje disponibile 
și din cauză că muncitorii 
pe lingă care sînt reparti
zați slnt ocupați cu reali
zarea sarcinilor personale 
zilnice, neavlnd răgazul ne
cesar Instruirii elevului- 
ucenic.

Semnal! nd asemenea di-

ficuJtăți, specialiștii din in- 
vățămînt și producție se 
gindesc și la unele soluții 
eficiente pentru remedierea 
lor :

— crearea în unitățile dc 
Invățămint profesional a u- 
nor atellere-școală, bine 
dotate, in care elevii să în
vețe meseria executind, in 
același timp, produse utile 
din planul de producție al 
întreprinderilor de profil 
(Iuliu Pop, director adjunct 
al grupului școlar „Tehno- 
IrigSCluj).

— studierea șl, eventual, 
revenirea la o experiență 
mal veche, care consta in 
Încheierea dc contracte in
tre muncitori de Înaltă ca
lificare și elevi pentru 
pregătirea lor in meserie, 
precum și stimularea mun
citorilor care obțin rezulta
te bune in formarea profe
sională a tinerilor (Florea 
Golescu, maistru la fabrica 
de mașini rotative de Ia 
„Elect roputere**-Cra iova).

Desigur, asemenea pro
puneri, cit șl altele, pe 
care, pretutindeni, cei inte
resați le pot formula, me
rită atenția forurilor de re
sort. La fel de interesant 
ni se pare Insă și faptul că, 
in diferite centre din țară,
Florlca DINULESCU 
Nlstor TU1CU 
Alex. MUREȘAN

(Continuare In pag. a IV-a)

tivele agricole, trebuie arătat că nu 
s-a reușit să se pună pretutindeni 
ordine in activitatea acestui sector. 
Aici continuă să se manifeste nea
junsuri care grevează asupra rezul
tatelor economice ale cooperativelor, 
nu o dată activitatea sectorului in
dustrial încheindu-se cu pierderi în 
Ioc de beneficii. Așa este cazul sec
țiilor anexe ale cooperativelor agri
cole din Chișoda, județul Timiș, Vi- 
nători-Neamț, Aninoasa-Argeș și al
tele, care, datorită stocurilor mari de 
produse fără desfacere din cauza 
calității necorespunzătoare, nu pot 
să-și acopere cheltuielile de produc
ție. Insistind asupra acestor fenome
ne, o facem cu intenția de a pune 
în evidență mentalitatea unor oa
meni care, atrași de mirajul unor 
ciștiguri mari, fără să țină seama 
de posibilitățile reale, fără să chib- 
zuiască îndeajuns, investesc sume în
semnate de bani In fel și fel de 
activități, pentru ca apoi să ajun
gă la concluzia că nu au ce face 
cu produsele, sau că le produc in 
condiții nerentabile.

în activitatea unor secții Industria
le au loc grave încălcări ale legis
lației în vigoare. Un sondaj efectuat 
recent de către organele financiar- 
bancare In cooperativele agricole din 
13 județe a identificat un număr de 
100 secții care funcționează nelegal, 
fără aprobarea comitetelor executive 
ale consiliilor populare comunale. 
Aproape jumătate din acestea sint 
concentrate in unitățile agricole din 
județele Ilfov, Hunedoara, Argeș, 
Brăila și Neamț. Cum se explică o 
atare situație ? în primul rind prin 
faptul că multe secții, prin profilul 
lor de activitate, nici măcar nu 6e 
încadrează in prevederile legii. Gar
nituri auto, nasturi, dopuri din plas
tic, firme luminoase, 
din beton nespecifice 
piese turnate — iată numai

pre fabricate 
agriculturii, 

cîteva
Iosit POP

(Continuare in pag. a IlI-a)
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[FAPTULj 
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Din goana 

| trenului

IO defecțiune la tin va con. a- 
parent neînsemnata. Greu de I 
văzut, mai cu seama că trenul I

I trecea ca viteză. Nu insă si ’ 
I când e vorba de privirea unui I 
I om de meserie. Asistând Ir tr<*- I 
I cerea trenului de marfă 23953. |

Impiegatului de mișcare din , 
stația Mindra— Olt i-a fost I 
de-a'uns o fracțiune de secun- I 

Idă nentni a vedea defecțiunea. 1
Urgent, a anunțat cazul canto- I 
nulul 63. unde trenul n fost I 

IonriL iar defecțiunea înlătura- I
tă si. oda’ă cu or. evitarea . 
unui accident feroviar. ț

I Amortis- 
I ment cu
I avertisment |

IAre o Identitate : fi fa dr In- l
matriculare nr. 3. Are fi o notă I 

Ide comandă pentru reparații I
cu nr. 87, din 22 iunie 1971. re- . 
rnlsă atelierului mecanic de la I 
Combinatul de celuloză si hirtie I 

I Brăila. Ceea ce li lipsește este—
condifia fizică. Nu moi noote I 
merge. Si arta nu de azi. de I 

Iicri. ci de aproape 1 MO de zile. I
Si-i mei lipsește cerc : graiul. ■ 
Dacă ar putea vorbi, ar spune I 
că este o locomotivă Diesel din • 

I parcul combinat ului_ amintit, I 
I care poate să devină din nou I 
• utili. Dar au uitat-o toți. In a- | 
Ilară de contabilitate. care o

pontează lunar cu 2 000 lei a- 
mortismerite. Numai cei vi"O- 

Ivafi nu sini Încă ..pontatin. Sau
— mai știi ? — poate că ei or 
fi... amortizați la capitolul au
tocritică.' de vreme ce mai au 

I ți grai. Si condiție fizică.

Cum se desfășoară vînzarea 
locuințelor din fondul de stat

Râspunde întrebărilor noastre tov. ing. loan CHIRILESCU, 
vicepreședinte ol Comitetului pentru problemele consiliilor populare

— în conformitate cu preve
derile Legii nr. 4. comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare 
cu trecut la vînzarea locuințe
lor din fondul de stat. Cum te 
desfășoară acțiunea de evoluare 
si dc afișare a prețurilor 7

— După rum se știe, prin Hotărâ
rea Consiliului de Miniștri 1017. din 
fi august 1973. s-a aprobat numărul 
de apartamente — peste 20 (MO — ce 
urmează a fi puse in vinzare In acest 
an. Pentru a facilita populației con
dițiile necesare în vederea cumpă
rării locuințelor din fondul de stat 
s-n-u constituit in toate județele co
misii pe local.tăti. care au efectuat 
p nu acum evaluări la mai mult de 
63 000 do apartamente.

Imediat după efectuarea primelor 
evaluări s-au luat măsuri — așa cum 
prevede legea — pentru informarea 
cetățenilor asupra prețurilor de vin
zare. în localitățile urbane ale tării 
au fost afișate pină in prezent liste 
cu prețuri la peste 45 000 de aparta
mente. din care in municipiul Bucu
rești la mai mult de 4 000.

Practic, la ora actuală, in aproaoe 
toate județele s-au creat condiții 
pentru ca toți cetățenii, care doresc 
să-și cumpere locuințele din fondul 
do stat pe care lc dețin, să poată 
perfecta deindată formele pentru a 
deveni proprietari. Așa, de pildă, 
majoritatea comitetelor executive ale 
consP.iilor populare județene au afi
șat prețurile ; Prahova a afișat pre
țuri la peste 7 000 dc apartamente ; 
Brăila — la peste 4 700 : Hunedoara 
— la peste 3 000 ș.a. Efectuarea unul 
număr mare de evaluări și afișarea 
prețurilor au dat posibilitate cetățe
nilor din aceste județe și din Capi
tală să se hotărască incă din primele 
zile pentru cumpărarea locuințelor 
din fondul locativ de stat pe care le 
dețLn.

Tarzan
Nici n-a apucat bine să Ke * 

mute in noul cartier „Alexan- I 
dru cel Bun" din Ia$i. că dum- I 
nealui. Gheorghe Frunză, a $1 I 
provocat citeva scandaluri de i 
pomină. In alt capăt al cartie- I 
rului 11 tinea isonul, tot Intru I 
scandaluri. Viorcl Pricop. zis I 
Tarzan. Si cum. vorba ceea, I 
cine se aseamănă se adună ca I 
sacul cu peticul-si ca tușea .cu I 
Junghiul. Frunză s-a Intilnit cu -1 
Tărzan la un pahar, și. apoi. ' 
lâ incă unu, și doUei. și nouă, 
după care au sculat tot car
tierul in picioare. Intrucit Frun
ză n-a găsit nici un codru prin 
apropiere și nici Tarzan vreo 
junglă, amindoi au fost imobi
lizați, judecați, condamnați.

Clientul de la
miezul nopții

Trecuse de mult de miezul 
nopții, dar cum in bufetul „Glo
ria* din Mediaș mai era încă 
lumină si la tejghea cineva se 
„cinstea*, cițiva trecători sc o- 
priră rugători :

— Se mai poate si pentru noi 
cile un țoi ?

— Nu se mai poate. Nu ve
deți lacătul la ușă ? E încuiat,

— Dar tu cum ai intrat 7
Intr-o clipă, cel dinăuntru 

s-a făcut nevăzut. Pină la ur
mă i s-a dat de... urmă, pilit 
intr-un colț. Iar cind miliția 
l-a legitimat, loan Zlatea, din 
comuna Laslea—Sibiu, a început 
să dea din colt in colț, spunind 
că a nimerit acolo din greșea
lă, că avea arsuri si-i trebuia Io apă minerală sau niscai ră
coritoare. C-o fi avut sau nu 
arsuri, nu se știe, dar de ars, 

I„s-a ars“ sigur cu o porție de 
răcoare. Că tot a vrut el răco
ritoare^

Pacientul
impacientat

Tot in acest loc al rubricii 
noastre din 31 octombrie. cu 
titlul ..Dacă U intilniți". relatam 
că Nițoiu Constantin, din Fili- 
peștii de Pădure—Prahova, era 
un client permanent al san a to
nilor T.B.C. Permanent și nu 
prea, pentru că. după ce căpăta 
încrederea unor pacienli si. o- 
ciată cu ea. o suma de bani 
contra promisiunii de a le pro
cura butelii de aragaz, dădea 
bir cu fugilii. După apariția 
faptului divers cu pricina, pa- 
cienții Înșelați de N.C.. care din 
județele Dolj si Caras-Severin, 
care din Petroșani. Singeorz- 
Băi si Tir gu-Jiu. au căutat să-i 
dea de urmă. Dar dumnealui. 
N.C^ se aciuiase, intre timp, 
la sanatoriul din comuna V i- 
ișoara—Neamț. Tocmai cind se 
pregătea să mai încheie o tran
zacție a fost chemat urgent la 
q „consultație". După care, 
„pacientului" impacientat i »-a 
aplicat imediat un diagnostic 
spre a fi tot „internat". Dar 
la

nu
sanatoriu.

Rubnco redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinleii'

Din noua arhitectură a Timișoarei Foto : E. Dichiscanu

Arad. Sibiu, Alba și altele. Din in
formațiile pe care le deținem rezultă 
CA Interes pentru a-și cumpăra lo
cuințe dm fondul de stal dovedesc, 
în general, aproape tonte catego
riile populație: -- muncitori, tehni
cieni, profesori ctc.

In unele județe, ca Dîmbovița, Gorj, 
Maramureș. Buzău, Vaslui. Galați, 
Vilcea, Vrancea și altele — spre ase 
veni in sprijinul populației — se cer 
făcute eforturi mai mari pentru per
fectarea formelor dc vînzarc-cumpft- 
rarc. Considerăm că și comitetele 
sau consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi, fabrici, uzine, șantiere 
au acum posibilitatea — pe,baza afi
șării prețurilor — să explice mai clar 
cetățenilor avantajele și condițiile 
oferite de lege pentru vînzarea 
locuințelor din fondul dc stat și să 
întoclnească cu o mai marc operati
vitate recomandări pentru cei care 
solicită cumpărarea cailor.

— Ce alte probleme se cer 
soluționate, in continuare, pen
tru desfășurarea in bune condi
ții a vînzăril , locuințelor din 
fondul dc stat ?

— In primul rînd, o activitate conti
nuă, desfășurată sub control riguros, 
pentru a crea cetățenilor, în mod 
operativ, toate condițiile prevăzute 
do lege pentru cumpărarea locuin
țelor. O greutate care se intimpină in 
unele locuri la definitivarea forme
lor de vinzare o constituie lipsa de 
evidență a înscrisurilor din cărțile 
funciare ale locuințelor proprietate 
de stat, pe baza cărora să se poată 
transmite dreptul de proprietate că
tre persoanele care vor să cumpere 
locuințele. în această situație se află 
o serie de județe ca : Mureș, Caraș- 
Severin, Covasna, Bistrița-Năsăud 
ș.a. Aici, ca și in acele locuri unde mai 
sint situații similare, organele locale 
competente sint chemate — in te
meiul legii — să ia măsuri pentru a 
pune cit mai repede la punct extra
sele de carte funciară, astfel Incit 
aceste documente să nu mai îngreu
neze acțiunea de vinzare a locuin
țelor.

In concluzie, oonsiderâm că facto
rii care se ocupă de traducerea in 
viață a Legii nr. 4 sint, după pă
rerea noastră, in măsură să elimine 
astfel de greutăți, să asigure respec
tarea in cele mai bune condiții a 
acestei reglementări și să creeze po
sibilități populației de a-și Întocmi 
cit mai repede formele de cumpă
rare.

Constantin PRIESCU

— Practic, acțiunea de vin- 
zare-cumpărare a început 7 
Cum se desfășoară 7

— Pină in prezent au fost încheiate 
contracte pentru circa 2 000 de apar
tamente și asemenea operații se în
cheie. in aceste zile, in multe locali
tăți. In municipiul București, de pil
dă. au fost cumpărate pină acum din 
fondul de stat peste 700 de aparta
mente. Mulți cetățeni din județe 
?i-au cumpărat și ei locuințe. Astfel, 
in fiecare din județele Constanța, 
Satu-Mare, Tulcea s-au vindut pină 
in prezent peste 100 de apartamente, 
în apropierea acestei cifre se situea
ză unele vinzârî din fondul de stat 
și in județele Neamț, Hunedoara,

Asigurarea cunoașterii și 
respectării legilor — parte 
integrantă a programului 
inițiat de partid pentru for
marea și dezvoltarea con
științei socialiste a mase
lor — reprezintă, după 
cum so știe, o problemă de 
larg interes social. Prin a- 
doptarea Decretului nr. 468/ 
1971 privind unele măsuri 
de îmbunătățire a activită
ții dc aplicare șl de popu
larizare a lbgii s-a creat 
cadrul organizatoric cores
punzător desfășurării unor 
asemenea acțiuni, sporirii 
eficienței lor. Diferite scri
sori sosite la redacție re
liefează preocupările unor 
conduceri de întreprinderi, 
instituții, organizații ob
ștești ale unor comitete 
executive ale consiliilor 
populare pentru ca normele 
legale de interes general 
să fie popularizate și cu
noscute de fiecare cetățean. 
Totodată, in scrisori se sub
liniază că, drept rezultat, 
in numeroase localități a- 
ba teri le de la lege ău scă
zut, spiritul de răspundere 
al cetățenilor față de ordi
nea de drept a crescut, s-a 
întărit legalitatea.

Din investigațiile făcute 
am reținut citeva opinii și 
experiențe pozitive in ca 
privește activitatea de 
popularizare a legilor, pe 
care le consemnăm in cele
ce urmează.

— Dispozițiile Decretului 
468/1971 — ne relata tova
rășul Gheorghe Florescu, 
secretarul Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lai- județean Suceava — 
stabilesc obligații ferme pe 
linia realizării unei temei
nice însușiri a prevederilor 
legale de către cei care au 
sarcini in aplicarea lor, 
precum și a unei largi cu
noașteri a principalelor acte 
normative de către toți ce
tățenii.- Înv- unjLățile din 
sistemul consiliului popular 
județean s-au in tocmit nu
meroase planuri de măsuri, 
s-au inițiat diverse acțiuni 
de popularizare, s-au orga
nizat conferințe cu spriji
nul specialiștilor etc. Apre
ciem totuși că acestea nu 
sint suficiente, că progra
mele singure nu rezolvă 
totul, cu atit mai mult, cu 
cit ne-am dat seama că u- 
nele abateri se repetau. De 
aceea, a trebuit să ne în
dreptăm atenția cu deose
bire spre ridicarea calității 
acestei munci, spre finali
tatea măsurilor întreprinse. 
Mai exact, cu ce învăță
minte rfimin efectiv, deo
potrivă. atit cel chemat să 
aplice legea, cit și masa de 
cetățeni.

Așa cum ne-am putut 
convinge la fața locului, 
comitetul executiv al con
siliului popular județean.

pe baza propunerilor și su
gestiilor cetățenilor făcute 
cu diferite p-rllejuri. prln- 
tr-o mai bună conlucrare cu 
asociația juriștilor din ju
deț. a îmbunătățit substan
țial conținutul dezbaterilor 
organizate in adunări ale 
comitetelor de cetățeni, ale 
asociațiilor de locatari etc. 
Asemenea intîlniri, în care 
s-au dezbătut o seamă de 
acte normative de larg in
teres (noul Cod al muncii, 
Legea nr. 4/1970 privind or
ganizarea producției și a 
muncii in agricultură, Le
gea nr. 20/1971 cu privire

tate a contribuit, în bună 
măsură, și faptul că direc
țiile din aparatul propriu 
al Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean Suceava și organele 
de specialitate exercită un 
control permanent asupra 
modului in care se cunoaș
te și aplică legislația in do
meniul, ramura sau raza 
lor de activitate.

în vederea exercitării 
unor drepturi, satisfacerii 
unor interese legale și le
gitime, cetățeanul apelează 
deseori la instituția publi
că ; el trebuie să cunoască

doțului, 8-au dovedit deo
sebit de utile pentru popu
larizarea în rindurlle ma
selor largi de cetățeni a 
normelor legale.

— Programele de măsuri 
întocmite in fiecare unita
te pe baza Decretului nr. 
468/1971 — ne spunea tova
rășul Alexandru Ludu, con
silier juridic la Complexul 
industrial de morărit și 
panificație Iași — trebuie 
În6ă susținute printr-o in
tensă muncă educativă, de 
la om la om. Pină nu de 
mult, la noi în întreprin
dere existau frecvente ca-

In virtutea principiului civic fundamental: 

„NIMĂNUI NU-I ESTE ÎNGĂDUIT 

SĂ IGNOREZE LEGEA"

Acțhmi pentra o largă 
cunoaștere a legilor, 

pentru instruirea juridică 
a cetățeanului

la organizarea contribuției 
bănești șl in muncă, legile 
nr. 4 și 5 din 1973 referitoa
re la dezvoltarea copsțruc- 
țiel de locuințe și vînzarea 
celor din fondul locativ de 
stat). au antrenat în 
dialoguri interesante, la 

’obiect, numeroși cetă
țeni. Ca urmare, la Fa
brica de mobilă și metalur
gică din Rădăuți, din ca
drul industriei locale, la 
I.A.S.-Suceava, Consiliul 
popular al orașului Cîmpu- 
lung Moldovenesc etc. s-a 
reușit să se creeze o puter
nică opinie de masă in fa
voarea respectării legisla
ției, a apărării avutului 
obștesc, in combaterea ori
căror manifestări de indis
ciplină. In consecință, aces
te unități sint în momentul 
de față uri exemplu în pri
vința respectării de către 
toți salariații a ordinii și 
disciplinei in muncă, a pre
vederilor legale. La obți
nerea unor astfel de rezul-

insâ anumite prevederi le
gale. Cum este sprijinit ? 
Citeva inițiative întreprinse 
in această, dirgețip, ,1a-,.Iași, 
datorită rezultatelor lor, 
merită reținute. A fost în
tocmit, bunăoară, un „Ghid 
al cetățeanului", in care 
sint explicate, pe înțelesul 
tuturor, dispozițiile legii cu 
privire la formalitățile ce 
trebuie îndeplinite la con
siliile populare pentru eli
berarea diverselor acte 
(certificate de slare civilă, 
diferite autorizații, decizii 
dc tutelă etc.) ; pe strada 
Alexandru cel Bun s-a în
ființat „Cutia juridică" a 
cetățeanului, prin interme
diul căreia oricine dorește 
adresează întrebări scrise 
primăriei municipiului la 
care specialiștii dau răs
punsuri ce se afișează 
pe un panou în același loc. 
Totodată, cabinetele de 
consultații juridice organi
zate atit în Iași, cit și în 
celelalte localități ale ju-

zuri de abateri de la dis
ciplină; de sustrageri din 
avutul/obștesc. In vederea, 
înlăturării acestor. fenome
ne, pe lingă aplicarea altor 
măsuri, am pus mai mult 
accent pe activitatea de 
prevenire. In unele situa
ții, am invitat la fabrică 
chiar membri ai familiilor 
celor in culpă. Prin stimu
larea opiniei colectivului, a 
atitudinii acestuia împotri
va lipsurilor, am reușit ca 
în ultima vreme să înre
gistrăm un procent scăzut 
de abateri și ilegalități.

După cum ni se semna
lează in scrisori primite la 
redacție, nu peste tot se 
acordă atenția cuvenită ex
plicării conținutului legilor, 
această activitate se desfă
șoară formal, nu este de 
natură să prevină și să în
lăture încălcarea legii. La 
cooperativele agricole de 
producție Dimienl, județul 
Ilfov, Motoșeni și Glăvă- 
nești, județul Bacău, s-au

constatat grave abateri de 
la normele statutare, dc la 
dispozițiile legii. Consiliile 
populare din aceste locali
tăți, consiliile de conducere 
ale unităților respective a- 
veau datoria să întreprindă 
măsuri de combatere a unor 
asemenea fenomene, să gă
sească formele cele mai 
corespunzătoare pentru a 
explica și supune atenției 
cooperatorilor tocmai acele 
acte normative ale căror 
prevederi au fost încălcate. 
„La C.A.P.-Cîrligi, județul 
Bacău — se arăta intr-o 
scrisoare — anul acesta 
s-au înregistrat 10 cazuri 
de sustragere din avutul 
obștesc, spre deosebire de 
anul trecut cind nu a exis
tat nici o astfel de abatere. 
Aceasta și din cauză că s-a 
renunțat la o seamă de ac
țiuni de educare juridică a 
oamenilor, iar comisia de 
judecată, cu o bună activi
tate pină nu de mult, este 
ca și inexistentă in pre
zent".

— Lipsurile ce se mai 
constată pe alocuri — ne-a 
spus tovarășul Augustin 
Ungureanu — președintele 
Tribunalului județean Ba
cău — se explică, in mare 
parte, prin faptul că unele 
conduceri de unități consi
deră activitatea de popu
larizare a legilor ca o pro
blemă de campanie și nu 
ca o sarcină cu caracter 
permanent, de înaltă răs
pundere. Pe de altă parte, 
trebuie combătută și acea 
mentalitate potrivit căreia, 
de .organizarea unor ase
menea acțiuni ar fi obligati 
să se ocupe numai juriștii. 
Consider că dacă și alțl 
factori — conduceri de în
treprinderi, instituții, orga
nizații obștești, reprezen
tanții organelor, locale de 
stat etc. — și-ar conjuga 
mai mult ^forturile, lor cu 
ale bojă4tr6t. ?ș-ar’ realiza' 
mai bine sbopdl urmărit.

In procesul de educare a 
cetățenilor în spiritul în
tăririi ordinii de drept 
socialiste, formarea con
științei juridice socia
liste ocupă un loc im
portant Iată de ce pre
vederile Decretului nr. 
468/1971 atrag atenția toc
mai in sensul de a se stă
rui în găsirea unor forme 
atractive, interesante, pen
tru dezvoltarea unei atitu
dini de respect față de lege 
a cetățenilor, pentru creș
terea conștiinței înaltelor 
răspunderi și îndatoriri ce 
le revin în ce privește a- 
părarea avutului obștesc, 
combaterea oricăror mani
festări de indisciplină șl 
încălcare a normelor de 
conviețuire socială.

Gheorghe PÎRVAN JPeisaj pe Valea Lotrului

După numai trei ani 
șl jumătate

canalizări etc. Si este nu
mai un început. Au trecut 
doar 3 ani șl jumătate.

k.

Intr-adevăr. numai 3 ani 
și jumătate au trecut de la 
acea tragică noapte de 
mai. cind apele dezlănțui
te ale Someșului se nă
pusteau cu o furie nefi
rească pe străzile orașului: 
2 284 case complet distru
se. 3 584 familii rămase 
fără adăpost. 4 774 familii 
sinistrate. Un titlu apărut 
pe atunci în ..Scinteia" ne 
înfiora : „Orașul fără
copii". Pruncii sătmarului 
insă fuseseră puși la adă
post de orice pericol. Dor
meau sub alte acoperișuri, 
clar nu străine, învățau din 
alte cărți, dar tot 
adormeau de alt 
dar tot de mamă.

Cind s-au întors 
viața reintra in 
Lupta parcă abia 
Dar nu mai era 
cu stihia apelor, 
totul alta — o 
neroasă, umană, 
să, in care se j 
rămidă 
case 
difilțe, la 
ștergindu-se metru cu me
tru urmele dezastrului pri
cinuit de apele Învolbura
te. Și de această dată au 
Învins oameni:. Victoria 
lor inseamnă noi realizări 
pe harta edilitară a ora
șului : peste 3 500 de apar
tamente și mal bine de o 
mie de locuințe construite 
in regie proprie. 1 500 de 
locuri in cămine pentru 
nefamiliști. 76 săli de cla
să. 2 000 de locuri in gră
dinițe și creșe, un 
tal cu 800 de locui;. 
macii, un centru de sto
matologie. peste 10 000 
metri pătrați de spații co
merciale. zece centrale 
termice, aproape 50 km de 
rețele de apă. 23 km de

ale lor, 
legănat.

acasă, 
normal, 

începuse, 
o luptă 

. era cu 
luptă ge- 
luminoa- 

punea că- 
peste cărămidă la 

noi, la creșe și gră- 
școli și spitale.

Operativ, fără hîrîii 
fără birocrație

Iama se instalase comod 
In decorul luminos al a- 
cestei toamne tirzii și co
cheta frivolă cu ultimele 
flori din parcuri, cu liniu- 
țele de sus ale termome- 
trului și cu puștii fără fu
lare și mănuși care se 
zbenguiau in aer liber.

meascâ. mai simplu, aces
te birouri, care 12 ore din 
24 funcționează in fiecare 
din cele 7 cartiere. în 
ziua aceea era de gardă 
tovarășul Ga vrii Barabaș, 
secretar al comitetului 
municipal de partid. In 
două cuvinte i-au explicat 
despre ce este vorba. 
Imediat au fost chemați ’a 
fața locului toți cei de 
care depindea soluționarea 
problemei: ing. Alexandru 
Jenei, de la I.J.C., ing. 
Ioan Benea, de la I.J.G.C.L., 
și Nicolae Bandula, de la

cartier 
menii ar fi tremurat 
departe de frig, iar cine 
știe ce ■ blrocrațl le-ar fi 
propus să se încălzească 
cu niscaiva adrese, note 
explicative sau chiar cu 
dosare întregi.

După firmă era.

timpul săptămînik dar că 
duminica... Vreo cițiva ce
tățeni, pe care l-am intîl- 
nit la cozile din aprozare
le îngrămădite în centrul 
orașului — intr-adevăr 
frumoase și bine aprovi
zionate — mi-au spus că. 
în cartierul Someșul. si 
duminica e la fel.

Lecfia de istorie
Și piață in toată regula. 

Mare, frumoasă, aranjată, 
împrejmuită cu tarabele 
acoperite, ordonat aliniate.

LA SATU-MARE
Pinâ intr-o zi cinți, supă
rată că nimeni nu o ia in 
seamă, a schimbat brusc 
foaia. A început cu ger. 
Nu cră.oau ele pietrele de 
frig, dar celor din cartie
rul Carpați Li s-a părut că 
gerul e năpraznic.

Să nu vâ închipuiți cum
va că strinsese acolo pri
măria toți fiiguroșji_ ora
șului. Nici vorbă. Numai 

. zece blocuri nu 
deloc căldură, 

căldură nici 
generală, nici 

nici

că. vreo 
primeau 
Nu era 
școala „■--------- ;-
cre>ă. nici la cămin. Nu 
era de glumă. Trebuia gă
sită neapărat o soluție. 
Așa că tovarășul Gheorghe 
Sălăjan. secretarul organi
zației de partid din car
tier. și deputatul loan Do- 
muța au plecai fără întir- 
ziere La biroul Frontului 
Unității Socialiste. La co
mandament — cam obiș
nuiesc sătmărenii să nu-

la 
la

serviciul de specialitate al 
municipiului. Au verificat 
împreună toate instalațiile; 
toate subsolurile, fiecare 
metru de conductă. Pină la 
urmă au descoperit unde 
era buba. Canalul de ter- 
moficare era fisurat in 
vreo 5—6 locuri. Apa caldă 
se pierdea in mai puțin dc 
10 minute. Fără nici o dis
cuție s-a trecut la lucru. 
Canslul a fost refăcut. 
După aceea or fi discutat 
și cauzele pentru care o 
rețea de termoficare cu 
termen de garanție 20 de 
ani a trebuit sâ intre In 
reparații după numai doi 
ani de la darea in folosin
ță. Dar asta e altă proble
mă. Nu mai știm cum s-a 
sfirșit. In orice caz. sperăm 
că l-au trecut toate răco
rite pe cei vinovați, că 
meritau. Știm Insă ce s-ar 
fi intimplat dacă nu ac
ționa operativ biroul

Privită de la colțul stră
zii, nu-i lipsea nimic. Dar 
satisfacția mea avea să fie 
de scurtă durată...

In unitatea I.L.F.-ului 
vinzătoarea păzea in frig, 
că de vindut nici o spe
ranță. citeva lăzi cu mere 
și gutui. De calitatea 1. 
Cel puțin așa scria pe car
tonașele cu prețuri. Și a 
trebuit să cred, cu toate 
că, după mine, erau mai 
degrabă poame sau mai 
râu. Ce să vă mai spun. în 
rest, mai nimic. Ba să nu 
exagerez : in fata chioșcu
lui unui C.A.P. se descărca 
o căruță cu varză. Varză in 
toată regula. Mare, fru
moasă. Cum s-o fi rătăcit 
tocmai în piața din cartie
rul Someșul — că despre 
această piață era vorba — 
nu știu.

Cineva, dintr-un birou, 
mi-a spus a doua zi că așa 
e la Satu-Mare piața în

— In partea de nord-est 
a țârii, unde se află și ju
dețul nostru, se întindea 
la începutul veacului al 
X-lea, voievodatul lui Me- 
numorut. stăpinul cetății 
Satma rului — Satu-Mare 
de astăzi. Așa reiese cu 
certitudine din descrierea 
luptei dintre cotropitorii 
străini și soldați! voievo
dului localnic, făcută de’ 
„cronicarul" Anonymus. 
Fotocopia documentului și 
traducerea textului o pu
teți vedea pe acest panou, 
sus, in dreapta. Remarcați, 
copii, unul din hrisoavele 
datate 1181 poartă semnă
tura lui NicoLae, comite de 
Satu-Mare.

...Poale că așa începea 
lecția de istorie ținută de 
profesoara Rodica Mazurec 
in sălile muzeului, pentru 
elevii clasei a V-a B de la 
Liceul nr. 2. Nu pot să 
vă spun nimic precis, pen
tru că n-am fost prezent. !a 
acea minunată lecție de is
torie. N-am fost prezent, si 
sincer îmi pare rău. îmi 
pare rău că am pierdut și 
emoționanta festivitate 
cure o precedase : eleva 
Melinda Negreanu a ofe
rit. in dar, muzeului o 
nouă piesă interesantă : un 
topor foarte vechi 
perit de 
teritoriul 
nou“.

__  desco- 
bunicul fetei pe 

comunei „Orașul

Florin 
Octav

CIOBANESCU 
GRUMEZEA
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0 GAMĂ LARGĂ Dl
In 1974, fabrica de tricotaje 

„1 Iulie" din Timișoara, spe
cializată în producerea de ar
ticole de îmbrăcăminte pentru 
copii, va realiza o producție cu 
9 la sută mai mare decit cea 
obținută în acest an, livrările 
la export urmând să crească, cu 
peste 40 la sută. Nomenclatorul 
aciuai de fabricație a fest com
pletat cu incă 29 de modele noi 
rcaJizate în mare parte din ma
terii prime indigene, in special 
din firb de poliester texturat 
de tip „Terom". Vor fi utili
zate, de asemenea, și alte com
binații de fire de fabricație ro
mânească : fire de melană in 
amestec cu fibre polinozice, po
liester în amestec cu celofibră, 
melană in amestec cu in etc. 
Intra noile creații se numără 
bluze, cămăși și costumașe, con
fecții din tricot de bumbac, cos
tumașe ștrampel, pantalonași 
ștrampel și solare din fire de 
bumbac și fire sintetice supra- 
elastice. maiouri și flaneluțe din 
tricot colorat etc. Paleta de cu
lori s-a extins sensibil, alături 
dc alb, roz. bleu fiind utilizate 
acum și nuanțe mai vii — 
roșu, galben, oranj, verde, bleu
marin și maro.

TRICOTAJE PENTRU COPII
Preocuparea pentru diversi

ficarea producției este strins 
legată de acțiunea de autouti- 
lare privind crearea de utilaje 
adecvate noilor cerințe de fa
bricație.

— Cu forțele noastre — ne 
spune ing. Iulia Pașca, direc
toarea fabricii — am realizat 
17 mașini circulare de tricotat 
pentru obținerea tricotului teh
nic, 8 mașini circulare de tri
cotat pentru producerea trico
tului buclat, 3 mașini de bro
dat in matlasat, pe care se rea
lizează articolele matlasate din 
tricot relon, căptușit cu spumă 
poliuretanică, precum și două 
mașini de tricotat pasmanterie 
pentru ornamentarea tricotaje
lor. Unele din aceste utilaje 
sint creație în premieră pe țară. 
Desigur, pentru anul viitor 
avem in vedere realizarea altor 
mașini care, pe lingă soluțio
narea unor probleme tehnice 
complexe puse de noile tehno
logii, vor contribui și la redu
cerea efortului valutar.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*

Siropuri concentrate
TG. MUREȘ corespondentul 

„Scînteii", Lorand Deaki). — 
Pină acum, una din unitățile 
tirgmureșene ale Grupului În
treprinderilor de industrie lo
cală (fost I.L.M.C.), era cunos
cuta mai ales, prin produse des
tinate construcțiilor și pentru 
larg consum. Unitatea ura insă și 
o secție mixtă alimentară, in ca
drul căreia se fabrică biscuiți, in 
mai multe sortimente, oferite 
spre vinzare in ambalaje de di
ferite dimensiuni. Aceeași unita
te este și o importantă producă
toare de răcoritoare, satlsfăcind 
Integral cerințele consumatori
lor din județ și din alte locali

tăți. Venind in întimpinarea ce
rințelor publicului, in afară de 
cele 6 sortimente de răcoritoa
re, unitatea realizează acum și 
siropuri concentrate. în vederea 
satisfacerii viitoarelor cerințe 
alo populației, au fost întreprin
se ample acțiuni de moderni
zare a secțiilor din cadrul ra
muri! alimentare a unității. Ast
fel, sint in ciîrs de construcție 
noi obiective, care vor crea con
diții pentru aplicarea tehnolo
giilor moderne, asigurindu-se. 
totodată, ritmicitatea producției 
in raport cu cerințele consu
matorilor.

I 
I

l
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IN UCSPUUĂRIREĂ RESURSELOR ENERGETICE
— Cr ne puteți spune despre 

preocupările existente in jude
țul dv. pentru economisirea 
energici electrice ?

— Intr-adevăr. Oltul este unul 
d n județele mar: consumatoare de 
rnrrgie electrică și combustibil. 
Mari cantități de energie electrică 
se consumă Îndeosebi in procesul 
dc elaborare a aluminiului la În
treprinderea din Slatina. Iată de 
ce biroul comitetului județean de 
partid, pornind dc la sarcinile sta
bilite de recenta hotărirc a Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. de 
la prevederile Decretului Consiliu
lui de Stat, acordă o mare atenție 
folosirii rationale a en -re ci elec
trice. găsirii de noi soluții pentru 
consumul ac^tcia in mod econo
mic. Există In județ diferite uni
tăți care si pină acum au înre
gistrat importante economii de 
energie și combustibil. Intre altele, 
întreprinderea dc prelucrare a alu
miniului, in primele 10 luni dc ac
tivitate. a economisit aproape 3 
milioane kWh energie electrică ; 
Uzina mecanică pentru agricultură 
și industrie alimentară Balș. in 
aceeași perioadă, a consumat cu 
S04 000 kWh mal puțin decit era 
prevăzut. Bune rezultate a obtinut 
și Fabrica de conserve Caracal ș.a.

— Unele unități fnsd in 10 
luni din acest an au consemnat 
depășiri la consumurile de c- 
ncrgic electrică si combustibil. 
Este cazul întreprinderii dc alu
miniu Slatina (45 milioane klVh), 
întreprinderii dc osii si bo- 

. ghiuri Bal? (1 051 000 kWh). în
treprinderii de produse cirbu- 
noase Slatina (2 167 000 kWh). 
Ce sc preconizează practic pen
tru diminuarea unor asemenea 
consumuri exagerate ?

— Atenția noastră este Îndrepta
tă. mai intii. asupra reducerii con
sumurilor dc energic electrică, mai 
ales la întreprinderea de aluminiu 
Slatina, care este cea mal marc 
consumatoare din județ și poate din 
țară. Pe baza studiilor întocmite 
pină acum, consumul nctchnoloric 
va fi diminuat anual cu cel puțin 
2 milioane kWh. Totodată, prin in
troducerea automatizării la stinge
rea efectelor anodice In halele 
vechi de electroliză, in anul viitor 
cantitatea de energie electrică nece
sară elaborării unei tone de alumi

niu se va micșora cu 300 kWh. In 
acest fel. intr-un an sc vor econo
misi peste 30 milioane kWh energie 
electrică. Avem in vedere insă șl 
alte măsuri, intre care îmbunătă
țirea tehnologiei de fabricație a 
aluminiului, r.d carea calității ano
zilor. urmărirea atentă a elaborării 
fiecărei șarje de metal șa. Pe a-

consiliului județean de control 
muncitoresc al activității economice 
si sociale, care, in urma unor ana
lize făcute in toate întreprinderile 
mari din județ, au și prezentat pri
mele concluzii. Evident, măsurile c- 
laboratc au șl început să sc mate
rializeze. De altfel, toate aceste 
concluzii vor sta la baza unei a-

Aluminiul 
cere electricitate 
...dar nu risipă 

de curent
Convorbire cu ing. Nicolae LUNGU, 

secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R.

ceastă cale ne străduim să aducem 
la îndeplinire una dintre sarcinile 
stabilite prin hotărirca Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. privind 
reducerea consumurilor specifice pe 
unitatea de produs, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, renun- 
țindu-se la cele învechite, ncecono- 
micoase.

— Practic, cum se procedea
ză in aceste zile in vederea a- 
nalizării tuturor posibilităților 
de reducere a consumului dc 
energie electrică si combustibil 
in marile unități industriale ?

— Au fost formate colective de 
specialiști, conduse de membri ai

propiate analize in biroul comite
tului județean de partid, cu care 
prilej se va întregi programul de 
utilizare rațională a energiei elec
trice și combustibilului. Totodată, 
ca urmare a recentei hotăriri a 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., a Decretului Consiliului de 
Stat, in orașele din județ s-au 
organizat ample acțiuni pentru uti
lizarea rațională a energiei și com
bustibilului, acțiuni la care partici
pă, pe lingă comitetele orășenești 
de partid și consiliile populare, 
toate organizațiile de masă și ob
ștești.

— Măsurile Imediate ou In- 
srmnătatca lor. Dar cele In 
perspectivii ce vizează 7

— Pentru anii 1074—1975 și chiar 
pentru perioada 1976—1980, măsurile 
mai importante privesc îmbunătă
țirea structurii producției in toata 
unitățile economice, In scopul pre
lucrării Intr-un grad mal mare a 
materiilor prime, cu consumuri mal 
mici de energie electrică sl com
bustibil. în scopul valorificării su
perioare a aluminiului se dezvoltă 
si diversifică substanțial producția 
întreprinderii de prelucrare a „me
talului alb" din Slatina. Totodată, 
se studiază recuperarea resurselor 
energetice secundare de căldură la 
gazele arse, de la cele trei cup
toare de calcinare ale întreprinde
rii dc produse cărbunoase. precum 
șl de la cele patru cuptoare dc coa
cere a anozilor de la întreprinderea 
de aluminiu Slatina. Dar nu nu
mai in unitățile industriale vom 
acționa pentru o mai eficientă 
folosire a energiei electrice șl com
bustibilului. Se aplică și se vor 
finaliza măsuri și pentru utiliza
rea rațională a acestora, atit In 
transporturi, cit si in domeniile 
casnic, comercial, public ș.a. Numai 
prin termofienrea orașului Slatina, 
de exemplu, se vor economisi anual 
peste 4 000 tone combustibil lichid. 
De asemenea, prin verificarea tu
turor mijloacelor de transport auto, 
încadrarea acestora în consumul 
normat, reducerea curselor „in gol", 
verificarea rețelelor de gaze se vor 
economisi — in fiecare an — alte 
mii de tone de combustibil. De alt
fel, în 10 luni ale anului acesta, 
pe ansamblul județului, Înregistrăm 
o economie de 5 milioane mc gaz 
metan. Posibilitățile de reducere 
sint mult mai mari și acestea vor 
fi valorificate și mai intens.

în mod cu totul deosebit vizăm 
și munca de Ia om la om a orga
nizațiilor de partid, a celor obștești, 
a deputaților consiliilor populare, 
pentru reducerea consumului de 
energie electrică, de combustibil. 
Se poate spune, deci, că in județul 
Olt se desfășoară o acțiune susți
nută. care se va Intensifica si mai 
mult in viitor, pentru depistarea 
tuturor rezervelor de economisire a 
energiei electrice și combustibilului.

Convorbire realizata de 
Emillan ROUĂ

Noua cocserie a Combinatului siderurgic — Galați

r
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PE PLATFORMA COMBINATULUI DE LA GALAȚI

Lucrări în avans față de grafic
la furnalul numărul 4

GALAȚI (Corespondenul 
„Sciriteii", Tudorcl Oancca) : 
Hotăriți a menține și am
plifica rezultatele bune Înre
gistrate pină in prezent la rea
lizarea furnalului nr. 4, con
structorii de la întreprinderea 
de construcții-montaje siderur
gice Galați desfășoară in aceste 
zile o intensă activitate pe 
șantierele de investiții. Bună-

oară, loturile 614 și 311 au pus 
in operă, la fundațiile halei de 
turnare și la casa furnalului, 
peste 6 800 mc betoane, pre- 
dind cu o lună mai devreme la 
montaj toate fundațiile de la 
casa furnalului. Demn de con
semnat este șl faptul că s-au 
obținut rezultate deosebit de 
bune la lucrările de umpluturi,

unde, ca urmare a ritmului ac
celerat de execuție, a fost rea
lizat circa 95 la sută din vo
lumul acestora, permlțindu-se 
începerea lucrărilor, la patul 
de turnare, cu 90 de zile mal 
devreme. De asemenea, cu 20 
de zile mal devreme se vor pu
tea realiza și fundațiile la pre- 
Incălzitoarele de aer.

i

CONSILIUL
INTERCOOPERATIST 
unește puterea și experienfa 

unităților agricole

CORESPONDENȚII VOLUNTARI SEMNALEAZĂ:

OPINIE DE MASĂ 
PENTRU PREȚUIREA 
FIECĂRUI KILOWAT

Utilizarea rațională, cu 
spirit gospodăresc, in pro
cesul de producție, a 
energiei și combustibililor 
constituie una din preo
cupările permanente ale 
colectivului nostru. In
struirea și controlul acti
vității personalului de 
servire a cuptoarelor de 
tratament termic si a 
instalațiilor de trefilat și 
de zincare a sirmei — 
sectoare mari consuma
toare de energie — asigu
rarea etanșeității și izola
rea conductelor și recep
toarelor de energie ter
mică, separarea circuitelor 
de iluminat din secțiile 
productive și raționaliza
rea consumului in funcție 
de iluminatul natural, fo
losirea la capacitatea 
normală a utilajelor, res
pectarea disciplinei teh- 

‘ nologice la instalațiile de 
1 trefilat și fabricat elec

trozi — reprezintă doar 
citeva din acțiunile și 
măsurile întreprinse pe 
linia gospodăririi judici
oase a energiei și com
bustibilului. în acest fel 
s-a reușit ca, de ia înce
putul anului și pină in 
prezent, să se economi
sească aproape an milion 
kWh energie electrică, 161 
Gcal energie termică, 
peste 100 000 metri cubi 
gaz de sondă. Cu aceste 
cantități de energie și

________________

combustibil economisite se 
poate realiza o producție 
suplimentară de 70 tone 
electrozi sudură sau 10 
tone sirmă de cupru, 104 
tone sirmă moale neagră 
sau 90 tone cuie, ori 80 
tone sirmă zincată sau 90 
tone plase sudate pentru 
armarea betoanelor. Ob
ținerea acestor rezultate a 
fost posibilă și datorită 
dezvoltării unei puternice 
opinii de masă împotriva 
neglijenței și a risipei, 
pentru evitarea mersului 
in gol al mașinilor, pre
cum și a consumului ne
justificat de energie și 
combustibili.

întregul nostru colectiv 
va acționa in continuare 
și mai ferm pentru gos
podărirea și utilizarea cit 
mai rațională a energiei 
și combustibilului, apli- 
cind întocmai prevederile 
Decretului Consiliului de 
Stat Acțiunea conștientă 
și responsabilă a fiecărui 
salariat din întreprindere, 
preocuparea de a găsi și 
pune in valoare noi 
posibilități de economi
sire constituie o ga
ranție că pină la sfir- 
șitul anului se vor obține 
economii suplimentare la 
energie și combustibili in 
valoare de peste 250 000 
tei.

Ing. Gheorqhe 
GHEORGHIȚĂ 
locțiitor al secretaru
lui comitetului 
de partid
Griqore ROȘU 
lâcâtuș de la între
prinderea de sîrmâ 
și produse din sirmă- 
Buzău

DIN COMBUSTIBIL 
ECONOMISIT - 

TRENURI 
REMORCATE 

SUPLIMENTAR
în cadrul colectivului 

de la revizia de locomo
tive Titu s-au făcut, in 
ultimul timp, numeroase 
propuneri privind folosi
rea rațională a combusti
bilului, gospodărirea cu 
chibzuință a acestuia, evi
tarea pe diferite căi a ri
sipei Prin punerea in 
practică a unora dintre 
ele — executarea repara
țiilor la locomotive la un 
nivel calitativ superior, 
eliminarea în totalitate a 
pierderilor la alimentare, 
instruirea permanentă a 
mecanicilor în ce privește 
exploatarea la parametrii 
optimi a locomotivelor — 
s-au realizat importante 
economii. Astfel, mecani
cii de locomotivă, printre 
care Dumitru Matei, 
Marin Militaru, Ion Matei 
ș.a., din această unitate, 
au economisit, numai in 
luna octombrie, 76 tone 
combustibil convențional. 
Aceasta a permis remor- 
carea suplimentară a 
unui număr de 34. trenuri 
cu tonaj sporit de la

1 250 tone la 1 750 tone, 
realizindu-se o economie 
de 108 000 lei.

Gheorghe 
MUSCĂLO1U 
tehnician la revizia 
de locomotive Titu

PE SCURT
• în cartierul Lacul- 

Dulce din Brăila, pe te
renul de sport al Școlii 
generale nr. 9, stau arun
cate in bătaia ploilor 
peste 10 vagoane de căr
buni brichetați. în loc să 
fie folosit pentru încăl
zire, acest combustibil se 
risipește și se degradează 
fără nici un folos. (Voicu 
Tânase, str. Dorului nr. 
51, Brăila).

• Risipirea unor impor
tante cantități de energie 
electrică s-ar putea evita 
printr-o mai bună între
ținere a instalațiilor de 
înaltă tensiune, a liniilor 
și stațiilor de exploatare, 
precum și a transforma
toarelor, aparatelor de 
protecție, măsură și con
trol. Pină in prezent, la 
întreprinderea de rețele 
electrice Deva, unor a- 
semenea aspecte — cu 
consecințe păgubitoare 
pentru economia națio
nală — nu li s-a a- 
cordat atenția cuvenită. 
(Un grup de electricieni).

• Fără a fi nevoie, atit 
ziua cit și noaptea, pe 
scările a numeroase 
blocuri din Capitală (bloc 
F. 9, F. 14, I. 25 din 
Titan ; M 7, TD 10, Z 4 
din Drumul Taberei etc.) 
ard zeci de becuri din

cauza repetatelor defec
tări ale instalației auto
mate de aprindere și stin- 

.. gere. (Elena Nicolae, 
București).

• Mersul în gol al 
transformatoarelor de su
dură, care, pină nu de 
mult, constituia un canal 
deschis risipei de energie 
electrică la întreprinderea 
de utilaj greu „Progre
sul"—Brăila, a fost Înlă
turat cu ajutorul unui 
dispozitiv de întrerupere 
automată de la rețea. Pe 
lingă economia de zeci de 
mii de kilowați-oră ce se 
realizează, astfel, anual, 
crește și gradul de secu
ritate a muncii. (Ion V. 
Marin, tehnician princi
pal).

• în parcul „Dr. Petru 
Groza" din Petrila ard 
fără rost, noapte de noap
te, multe lămpi puterni
ce, care, inițial, au fost 
instalate pentru a lumina 
seara, in timpul competi
țiilor, terenul sportiv din 
apropiere. Energie electri
că se consumă inutil și in 
unele unități comerciale 
din oraș. Iată citeva e- 
xemple: la magazinul ali
mentar nr. 24 și la cel de 
legume-fructe, din apro
pierea acestuia, becurile 
stau aprinse atit ziua cit 
și noaptea; la agenția 
„Loto-prono" nr. 20-41 
sint aprinse toată noaptea 
5 tuburi fluorescente, iar 
la raionul „Piine" ard in 
permanență 4 becuri de 
diferite mărimi și incă 6 
tuburi fluorescente, fără 
să se ia măsuri. (Con-

. stantln Băduță, mașinist, 
preparațla cărbunelui Pe
trila).

•' Experiența consiliului in- 
tercooperatist Frăstnet, ju
dețul Ilfov, ca de altfel și 
a celorlalte consilii create 
cu 3 ani in urmă, atestă 
in mod convingător rolul 
deosebit de Important al 
acestora in unirea eforturi
lor cooperativelor agricole 
pentru a pune mai deplin 
în valoare resursele șl po
sibilitățile de dezvoltare ale 
agriculturii, pentru reali
zarea unor obiective eco
nomice importante care
depășesc posibilitățile unei
singure unități. Membrii
acestui consiliu, al cărui
președinte este Dinu Da- 
nieliuc, el insuși președinte 
de cooperativă agricolă, au 
adoptat un stil de muncă 
activ, dinamic ; se intru- 
nesc periodic și dezbat cu 
competență și in deplină 
cunoștință de cauză pro
blemele ce se cer rezolvate 
operativ sau intr-o pers
pectivă mai îndelungată, 
lși confruntă opiniile pen
tru a adopta cele mai bune 
măsuri. Este firesc să fie 
așa, intrucit măsurile între
prinse sau recomandările 
ce se fac se referă la pro
bleme de cel mai larg inte
res pentru dezvoltarea ce
lor șase cooperative agri
cole componente, a căror 
suprafață totală este de 
peste 18 000 hectare. Se 
poate afirma că în perioa
da relativ scurtă de la în
ființare consiliul intercoo- 
peratist Frăsinet a adus o 
contribuție însemnată in 
organizarea, concentrarea 
și profilarea producției co
operativelor agricole din 
raza sa de activitate, în 
valorificarea cit mai renta
bilă a resurselor locale.

In cadrul acțiunilor de 
concentrare $1 profilare a 
sectorului zootehnic. de 
pildă, consiliul intercoope- 
ratist și-a îndreptat aten
ția spre organizarea creș
terii vacilor de lapte in 
trei ferme cu o capacitate 
de 500 capete fiecare, si
tuate în cooperativele a- 
gricole cu cele mai bune 
condiții materiale. In pre
zent se desfășoară o ac
tivitate susținută pentru 
Înlocuirea treptată a a- 
nimalelor necorespunzătoa
re cu animale tinere 
care au un potențial pro
ductiv ridicat. în felul 
acesta, pe baza ameliorării

efectivelor existente, cele 3 
ferme de vaci vor putea 
livra anual cite 250 de ju- 
ninci de rasă altor unități 
agricole. Numai prin orga
nizarea mai bună a lucră
rilor de îngrijire si prin 
furajarea substanțială, de 
la același efectiv de ani
male, pe anul in curs se 
obține o producție medie 
de peste 2 000 1 lapte pe 
vacă furajată față de nu
mai 1000 1, cit se realiza 
Înainte de constituirea con
siliului intercooperatist.

O atenție specială acor
dă consiliul intercoopera
tist rezolvării unor proble
me referitoare la sporirea 
producției de carne. Pe 
baza schițelor de profilare 
Întocmite, întregul plan de 
producție de., carne de. porc 
al cooperativelor agricole 
se realizează intr-un com
plex cu flux tehnologic in
dustrial care are o capaci
tate de 20 000 porci. In- 
tr-un timp foarte scurt de 
la construcția și popularea 
complexului, producția de 
carne a crescutr cu 20—30 
la sută față de ceea ce se 
obținea in fermele de tip 
gospodăresc ale cooperati
velor agricole, prolificita
tea s-a mărit cu 3—4 pur
cei pe scroafă, iar con
sumul de concentrate pe 
kilogramul de spor în 
■greutate vie s-a redus cu 
aproximativ 30—40 la sută, 
ceea ce a contribuit La ren
tabilizarea acestui impor
tant sector de activitate 
Membrii consiliului inter
cooperatist, cunoscind bine 
atit posibilitățile și nevoile 
propriilor unități, cit și pe 
ale celorlalte, au putut a- 
dopta cele mai bune solu
ții și în ceea ce privește 
organizarea creșterii și în- 
grășării tineretului taurin 
și ovin in unități moderni
zate. în acest scop, vițeii 
destinați producției de car
ne au fost concentrați in 
două cooperative agricole : 
Mostiștea și Valea Argovei, 
cu o capacitate de 700 și. 
respectiv 1 000 capete pe an 
fiecare. De asemenea, pen
tru a obține cantități cit 
mai mari de carne, un nu
măr de circa 7 000 capete 
tineret ovin, provenit din 
celelalte cooperative ale 
consiliului, este îngrășat la 
Gurbănești, unde au fost 
create condiții bune de a-

dăpostire și furajare. în 
sectoarele de creștere și 
ingrășare a animalelor re
zultatele sint demne de re
marcat. Pină la această 
dată au fost livrate statu
lui 702 tone carne, planul 
fiind substanțial depășit.

în sectorul vegetal, acti
vitatea consiliului inter
cooperatist a fost îndrepta
tă spre zonarea producției 
in funcție de condițiile fie
cărei unități. Totodată, se 
urmărește folosirea mai 
bună a mijloacelor de pro
ducție, atit a celor aflate 
în proprietatea cooperati
velor agricole, cit și * celor 
aparținind stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii. 
Se relevă ample, acțiuni de 
întrajutorare organizate In- 

—tre cooperativele agricole 
in perioadele de vîrfuri de 
lucrări mai importante și 
în special la semănat și re
coltat, cind forțele meca
nice și mijloacele de trans
port sint dirijate operativ 
la unitățile din raza consi
liului intercooperatist, in 
funcție de necesități. De la 
caz la caz a fost organizată 
întrajutorarea cooperative
lor agricole din cadrul con
siliului cu forță de muncă

• constituită în brigăzi și 
echipe.

O preocupare importantă 
a consiliului intercoopera
tist este organizarea schim
bului de experiență, cu
noașterea și aplicarea me-

• todelor științifice in. pro
ducție. In acest sens, meri
tă amintit faptul că specia
liștii din cadrul consiliului 
intercooperatist colaborează 
activ cu cercetătorii de la 
Institutul de cereale și 
plante tehnice de la Fun- 
dulea pentru a aplica in 
producție cele mai valoroa
se metode de cultivare a 
plantelor și pentru a intro
duce și extinde soiurile noi 
care au contribuit substan
țial la sporirea recoltelor. 
De asemenea, s-a extins 
colaborarea pentru aplica
rea erblcidării, cit și in 
scopul prevenirii și com
baterii mai eficiente a 
dăunătorilor culturilor a- 
gricole. In acest scop, 
cu sprijinul direcției a- 
grlcole județene au fost 
adaptate 7 semănători SPC- 
6, urmi nd ca, in această 
iarnă, să mai fie puse la

punct încă 14, Toate aceste 
acțiuni au contribuit ca, in 
acest an cu condiții clima
tice mal puțin prielnice 
pentru cultivarea cerealelor 
și plantelor tehnice, să se 
realizeze recolta planificată 
la majoritatea culturilor, 
iar la unele chiar să se 
depășească. La griu, de 
exemplu, s-au obținut 
in medie 3 580 kg pe 
întreaga suprafață culti
vată de 4 000 ha. La po
rumb cele mai mari recol
te au fost realizate la 
cooperativele Frăsinet — 
5185 kg la hectar și la 
Gurbănești — 4 900 kg la 
hectar. în legumicultura, 
sector care se dezvoltă pe 
645 ha,, in toate cooperati
vele agricole din raza con
siliului, pentru a se putea 
folosi cit mai deplin forța 
de muncă și baza materia
lă deja creată, s-a realizat 
o producție medie mai 
mare cu 30—40 la sută față 
de anii precedenți.

Una din direcțiile spre 
care consiliul intercoopera
tist a orientat activitatea 
cooperativelor agricole este 
folosirea rațională a pă- 
mîntului și înlăturarea ri
sipei de teren agricol. In 
timpul scurt care a trecut 
de la înființarea consiliului 
intercooperatist suprafața 
agricolă a cooperativelor 
componente a crescut cu 18 
ha prin defrișarea de 
pilcuri de mărăcini și des
ființarea ufior drumuri inu
tile. In prezent, atenția 
membrilor consiliului este 
Îndreptată spre studierea 
problemelor de perspectivă 
ale dezvoltării fiecărei 
cooperative agricole, cit și 
a ansamblului zonei în care 
lși desfășoară activitatea, 
corelarea eforturilor de in
vestiție, realizarea a noJ 
obiective economice de in
teres comun și folosirea 
mai judicioasă a celor e- 
xistente. Numeroase iniția
tive vizează efectuarea cu 
exigență și spirit gospodă
resc a măsurilor pregăti
toare pentru obținerea unei 
recolte bogate in anul 
viitor și creșterea imediată 
a producției animaliere 
pentru căre există suficien
te rezerve Încă nepuse in 
valoare.

Flore» CEAUSESCU

Lini, de croire o fejelor de încălțăminte de la fabrica „Clujeana"

In unitățile combinatului 
de încălțăminte 

„Clujeana”

(Urinare din pag. a Il-a)
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I 
)
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CLUJ (Corespondentul „Scln- 
teii", Al. Mureșan). Sub lozinca 
„Nu, risipei", la combinatul de 
piele și încălțăminte ..Clujeana" 
se desfășoară o amplă mișcare 
de economisire a materiilor 
prime și materialelor. Și aceas
ta in toate unitățile, secțiile și 
atelierele combinatului, de la 
tăbăcărie, oină la finisajul În
călțămintei. Pină in prezent, 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut croitorii de piele, care 
au realizat o economie de 
10 000 mp piele, indeplinindu-se 
astfel prevederile angajamentu
lui anual. „Secretul" acestor 
economii constă in iscusința de 
aplicare a tiparelor pe supra
fața pieilor, in așa fel ca acestea 
să fie utilizate la maximum. 
Din acest punct de vedere, 
muncitoarea Maria Luca este 
de neîntrecut. De ani de zile ea 
se află pe panoul Întrecerii 
socialiste. In acest an. ea a în
scris in contul de economii 
peste 30 000 decimetri patrați 
de piele. Urmează, In ordine, 
muncitorii fruntași Dumitru 
Budușan. Magdalena Antal și 
alții. Schimbul condus de mais
trul Ștefan Varga a economisit 
circa 4 000 mp piele.

din sortimentele ce se obțin In •- 
ceste secții. Sint sortimente care 
au la bază materia primă din fon
dul central — ciment, cherestea, oțel, 
cupru — și care de fapt era destina
tă nevoilor procesului de producție 
din cooperativele agricole și nu lec
țiilor anexe. Ce legătură au cauciu
cul sintetic, dalele de pavat, tabla 
galvanizată ce se prelucrează In 
secțiile cooperativelor agricole din 
Boghicea, Gircina, Piatra Neamț și 
Vinători, județul Neamț, Șerbănești 
sau Vilccle, județul Olt, cu valorifi
carea resurselor locale, cu deservirea 
procesului de producție din agricul
tură sau cu satisfacerea nevoilor sa
tului ? Și cei care le produc cunosc 
bine treaba asta. Totuși, prlntr-o 
falsă interpretare a noțiunii de ren
tabilitate. consiliile de conducere din 
cooperativele agricole amintite merg 
pină acolo incit, pentru un venit de 
citeva mii de lei pe lună, sint dis
puse să incalce legea, să patroneze 
tot felul de afaceri. Este de neînțe
les nepăsarea cu care privesc aceas
tă situație consiliile populare comu
nale in subordinea cărora funcțio
nează asemenea secții. Pentru că 
aici nu este vorba numai de faptul 
că ele funcționează in afara preve
derilor legii, ci și de o evaziune fis
cală. Prin scoaterea lor de sub con
trolul financiar, consiliile de con
ducere ale cooperativelor agricole w 
sustrag de la achitarea unor 
obligații ce le revin față de 
bugetul statului. Uniunile județe
ne ale cooperativelor agricole din 
județele Ilfov, Olt, Cluj, Argeș, 
Neamț etc., care coordonează ac
tivitatea sectoarelor industriale, deși 
in deplină cunoștință de abuzurile 
ce au loc in organizare* unor secții,

g-au mulțumit doar să critice con
siliile de conducere din unitățile res
pective, să Întocmească planuri de 
măsuri, care apoi au devenit acte in 
plus pentru arhivă.

Neajunsuri mari există și in mo
dul de utilizare și retribuire a for
ței de muncă. Actuala legislație In
terzice angajarea de salarlați din 
alte localități decit pe raza cărora

lucrează aici sint foști meseriași de- 
veniți membri cooperatori. Nu e 
nimic rău in asta, rău e că nimeni 
nu-i obligă să pregătească noi ca
dre. în alte cazuri sint salariați la 
diferite întreprinderi industriale că
rora chipurile le stă în puteri de a 
lucra în cite două schimburi pe zi.

O altă problemă se ridică în legă

ACTIVITĂȚILE INDUSTRIALE 
IN COOPERATIVELE AGRICOLE

își desfășoară activitatea aceste sec
ții. în practică insă lucrurile șe pe
trec altfel. în cooperativele agricole 
din județele Cluj și Ilfov, de pildă, 
numărul celor angajați din afară re
prezintă peste 80 la sută din forța 
de muncă ocupată In acest sector. 
Se găsește și o justificare ; lipsa 
forței de muncă calificată. Dar aces
te secții 'funcționează in cooperati
vele agricole nu de o lună și nici 
de două, ci de ani de zile. Oare cum 
pot justifica consiliile de conducere 
din unitățile respective faptul că 
pină acum nu au reușit să califice 
In aceste meserii numărul necesar 
de oameni ? Există totuși o explica
ție pe care prea puțini sinț dispuși 
■1 o dea. O bună parte din cel care

tură cu nivelul de retribuire. Unii 
angajați in aceste secții realizează 
venituri exagerat de mari compara
tiv cu efortul pe care il depun și 
cu nivelul de retribuire a coopera
torilor din activitatea de bază. Mer
ceologul de la balastiera cooperati
vei agricole Tițești, județul Argeș, de 
pildă, a încasat anul trecut un sa
lariu mediu lunar de 10 050 lei. 
Sint „abuzuri cu derogări", cum le 
mai numesc unii, pentru că de fapt 
ele sint acoperite cu acte In regulă. 
Am vrea să punem insă o Întreba
re președinților din cooperativele 
agricole in cauză : despre ce echi
tate se poate vorbi In unitățile pe 
care le conduc, devreme ce un nu

măr restrlns de oameni obțin ve
nituri de 10-12 ori mai mari decit 
cele realizate de membrii coopera
tori ? Desigur, sistemul de retribuire 
In acord global din cooperativele 
agricole nu limitează posibilitățile de 
ciștig ale oamenilor. Acest prin
cipiu socialist de retribuire a mun
cii nu are insă nimic comun cu de
zordinea pe care o întilnim in nor
marea muncii în secțiile industriale.

Trebuie să se pună ordine și in 
sistemul de prețuri și în modul de 
tinere a evidenței contabile. Sint 
incă unități care nici nu au eviden
ță pentru acest sector sau dacă • 
țin o fac în mod formal. Un exem
plu' dintre multele asemănătoare : 
la cooperativa agricolă Semlac, ju
dețul Arad, responsabilii de la sec
ția de confecții sint un fel de man
datari particulari, care la sfirșit de 
lună raportează cooperativei agri
cole realizarea unui venit care, după 
ce se scad cheltuielile de producție, 
este mai mult simbolic. Aici nu se 
ține nici o evidență * cheltuielilor 
Și veniturilor obținute.

Insisting mai mult asupra lipsuri
lor din activitatea secțiilor indus
triale din cooperativele agricole, nu 
o facem cu scopul de a pune Intr-o 
lumină nefavorabilă importanța șl 
rolul acestui sector in viața econo
mică a satelor noastre. Punind In 
discuție neajunsurile semnalate, cre
dem că factorii de răspundere, in- 
cepind cu Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole, uniunile ju
dețene. consiliile de conducere ale 
cooperativelor vor înțelege că, in 
Interesul dezvoltării acestor îndelet
niciri, este nevoie de a se trece la 
măsuri ferme care să conducă la 
Întronarea ordinii și disciplinei in 
activitatea secțiilor industriala din 
cooperativele agricole.
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Întruchipări ale mesajului 
comunist

în centrul preocupărilor 
teatrale ale epocii noastre 
stă, mai mult decit orlcind, 
omul In deplinătatea gravă 
a ființei sale. Situarea per
soanei umane In contextul 
istoric al existenței, deslu
șirea sensurilor creatoare 
ale vieții, in Înțelesul pe 
care umanismul socialist 
11 atribuie individului, sint 
coordonate ce-si află con
cretizarea In eroii si In 
conflictele puse in dezbate
re In cele mai reprezenta
tive lucrări ale dramatur
giei noastre din ultimii 
ani.

Unii autori s-au grăbit 
clndva să împrumute teza 
eronată a netezirii ideii de 
conflict dramatic, paralel 
cu dispariția treptată a 
contradicțiilor antagoniste 
din societate, in țările care 
au atins stadiul socialist 
sau care tind către acesta. 
Rezultatul ? O serie de 
piese dulcege, călduțe, de 
un neoidilism cu totul fals, 
intr-o epocă a marilor 
energii desfășurate pentru 
transformarea lumii si a 
omului, o epocă a pasiuni
lor deschise dezbaterii lu
cide. o epocă de responsa
bilități și de totală anga
jare civică si etică. Decala
jele Intre realitate si nai
vul entuziasm al poleitori- 
lor au fost atit de evidente 
incit cariera respectivelor 
„confecțiuni după rețete'1 a 
devenit. In scurtă vreme, 
imposibilă.

Astăzi, peisajul drama
turgiei actuale s-a modi
ficat considerabil si argu
mentul unei evoluții favo
rabile nu stă numai în nu
mărul pieselor noi. ci mai 
ales în schimbarea de op
tică care a condus la o 
evaluare mult mai profun
dă si mai subtilă a rapor
turilor Între viața adevăra
tă și viața artei. Aceste 
raporturi relevă astăzi co
relarea unor zone care se 
determină una pe alta, pe 
de o parte concretul istoric 
dovedind Încărcătura uni
versalității și a generali
tății. a eternului uman, iar 
pe de altă oarte. proiecții
le subiective avindu-șî 
trimiterile și punctele de 
susținere în acele realități 
concrete care dobinde^c di
mensiunile umanității.

Viabilitatea piesei de 
teatru este, astfel, depen
dentă de forța cu care ca 
surprinde un prezent apt 
să devină istorie. Acordul 
cu Istoria in devenire par
ticularizează. de fiecare 
dată, potrivit cu structura 
scriitorului, relația funda
mentală intre artă si rea
litate. Este o relație pe 
care noțiunea de personaj 
dramatic o concretizează și 
o exprimă astăzi in dife
rite chipuri, depășind cla
sificarea schematică în 
personaje pozitive și ne
gative. In locul lor aflăm, 
în lucrările românești re
prezentative aduse pe sce
nă In ultimele stagiuni, 
eroi de un profil mult mai 
complex, a căror frămin- 
tare interioară omenească, 
gravă, adeseori dureroasă, 
ne oferă un etalon al ade

•tltult spectacolul de tea
tru cu „Puterea $1 Adevă
rul" dc Titus Popovlcl, 
apărut după ce filmul cu 
același titlu devenise atit 
de cunoscut șl apreciat. 
Acea concentrare a trăirii 
care este proprie actului 
teatral a adus și aici va
lențe noi în urmărirea per
sonajelor ajunse la ora 
gravelor confruntări de 
conștiință.

Acestor remarcabile apa
riții ale stagiunii care a 
trecut li se adaugă, firesc, 
alte lucrări care verifică 
rezistența personajului și 
a conflictului dramatic. 
S-ar cuveni, pentru exem
plificare, să vorbim despre 
depășirea granițelor sati-

De la eroii JubUanțl, 
declarativi, da altădată, 
dramaturgia noastră a fă
cut pași hotăriți spre ma
turizarea sa prin noile di
mensiuni dobindlte dc per
sonajele dramatice șl de 
conflictele ce le tratează. 
Personajele fi conflictele

dramaturgiei ■ontempora- 
ne ne trimit, prin cela 
mal Izbutite lucrări, la I- 
deea mesajului comunist, 
ia un punct de vedere asu- 
fira vieții care conturind 
del și structuri morale 

noi prospectează viitorul.

N. BARBU

Imagini ale omului de azi, 
ale idealurilor sale

„ERA SOCIALISTA"
REVISTA TEORETICA Șl SOCIAL-POLITICA 

A COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Probleme teoretice ale construcției. Economie, și filozofie.
Sociologie, critica literarâ și artistica. Probleme ale vieții interna
ționale și ale mișcârii comuniste și muncitorești mondiale. Dez
bateri. Consultații. Recenzii. Note.

Prin tematica sa variatâ, „ERA SOCIALISTA' se adresează unul 
cerc larg de cititori.

Abonamentele se fac Io oficiile poștale sl agenții P.T.T.R. din 
loalâ taro» prin factorii poștali și difuzorii ae presă din întreprin
deri, instituții și de la sate.

Prețul unui abonament este de 72 lei anual (24 de numere) și 
de 36 lei semestrial.

teatre

puncte 
de vedere

vărului moral și social al 
epocii. în „Ape și oglinzi", 
si mai ales In piesa ..Un 
fluture pe lampă". Paul 
Everac probează pasiunea 
sa analitică șl curajul de 
a aborda în plin aspecte 
dintre cele mai delicate 
ale conștiinței. Profunzi
mea convingerilor pe care, 
în pofida manifestării sale
mai mult taciturne, calme
dar hotărite, 
și violențe, 
comunistul 
împrejurări

fără explozii 
le manifestă 
acțlonind In 
de excepție.

in ..Ape si oglinzi", respin
ge frazeologia. motivația 
abundentă, gestul retoric. 
Este un om care ii ascultă 
pe alții, respectind confe- 
sia celorlalți oameni aflați, 
din punctul lor de vedere, 
pe pragul unor situații-li- 
mită. Tragica dezamăgire 
pe care o trăiește freneti
cul transfug din piesa ..Un 
fluture pe lamoă". de fapt 
un egotist lipsit de sensul 
efortului comun și al idea
lurilor unei societăți în 
plină afirmare — are ne
voie. in schimb, de un alt 
mod de expresie. Persona
jul care-și dă seama. în 
cele din urmă, de jalnicul 
mediu al celor căzuți pe 
ultima treaptă a compromi
sului etic nu este mai pu
țin edificator și realist .pre
zentat.

Un alt moment caracte
ristic in tratarea persona
jului contemporan l-a con-

rel ori a piesei de mora
vuri, prin evoluția perso
najului comic la A. Baran- 
ga in „Interesul general", 
combătînd nu numai vicii 
prezente, ci tare morale 
străvechi care se înfățișea
ză drapate doar in hainele 
altei epoci. Disoluția ideii de 
personaj (ca și a ideii de 
caracter — care, în pofida 
unor afirmații nu se apli
că numai categoriei teatru
lui psihologic) este astfel 
infirmată de evoluția crea
ției dramatice contempo
rane. A defini artistic con
știința unor oameni înain
tați ai epocii, angrenați in 
conflicte reale. adeseori 
dure, nu este numai posi
bil, ci și- necesar. Același 
lucru 11 dovedesc ori l-au 
dovedit și piese ale Iul 
D. R. Popescu (de la „A- 
cești îngeri triști" pină la 
„O pasăre dintr-o altă zi", 
piese in care apar perso
naje cu incontestabile im-, 
plicații etice). Ion D. Sirbu 
(„A doua față a medaliei"), 
„Casa care a fugit prin 
ușă" de Petru Vintilă, „Fe
meia fericită" de Corneliu 
Leu, or, ca să dăm un 
exemplu mai recent. „Tango 
la Nisa" de Mircea Radu 
Iacoban. Se verifică astfel 
în teatrul actual nu numai 
o realitate restrinsă la cî- 
teva cazuri, ci o tendință 
a dramaturgiei noastre.

Tendințele manifestate 
clndva in mișcarea teatra
lă de a nega forța de atrac
ție și de convingere pe care 
o au eroii intr-o dramatur
gie națională, dorința dc a 
se propulsa un teatru fără 
eroi s-au dovedit lipsite de 
temeinicie. Faptul că ele 
nu s-au finalizat in opere 
remarcabile, iar lucrările 
scrise sub semnul acestor 
teorii au fost repede date 
uitării, este relevant. O li
teratură bazată vpe abstrac
țiuni, pe personaje care 
unidimensionalizează com
plexitatea specifică per
sonalității umane, iși anu
lează cu propria-i mină 
din forța de influențare 
asupra publicului, iși pier
de din farmecul său — atit 
de caracteristic artei.

în vorbirea curentă, prin 
erou se Înțelege cel ce se 
distinge prin vitejie extra
ordinară. prin înălțimea 
caracterului său, prin no
blețea-! sufletească. în 
dicționarul de estetică, de- 
finindu-se eroicul, se preci
zează că această noțiune 
de largă generalitate se 
concretizează în persona
lități libere, puternice, in
tegre, care iau asupra lor 
totalitatea unei acțiuni și o 
duc la îndeplinire. Potrivit 
acestor definiții — rezultat 
indiscutabil al unor medi
tații indelungate — eroul 
este un personaj întotdeau
na pozitiv, care se impune, 
prin calitățile sale neobiș
nuite. excepționale. ca 
normă exemplară. Ghidîn- 
du-mă după definițiile a- 
mintite risc să nu găsesc 
în literatura dramatică ac
tuală, sau să găsesc cu ex
tremă dificultate, un per
sonaj care să corespundă 
tiparelor amintite.

într-un fel este pozitiv 
faptul de a nu putea afla 
în literatura noastră dra
matică din ultimii ani un

asemenea „erou" perfect 
Prefer să-mi apropit, să 
Înțeleg și să admir per
sonaje de tipul celor ofe
rite de Titus Popovlcl in 
„Puterea și Adevărul", de 
Paul Everac In „Camera 
de alături" șl In „Ape șl 
oglinzi", de Aurel Baranga 
in „Interesul general", ae 
Ion Băieșu în „Iertarea", 
de Paul Anghel în „Săptă- 
mina patimilor", de Horia 
Lovinescu In „Petru Rare?" 
și „Omul care...". de D. R. 
Popescu în „Acești îngeri 
triști". Personaje credibi
le, care înfruntă șl depă
șesc curajos obstacole ex
terioare și interioare, vero
simile într-un conflict pe 
cit de dureros, prin inten
sitatea ciocnirii ideilor și 
pozițiilor, pe atit de puri
ficator și exemplar.

Personajul perfect s-a 
dovedit adesea artificial șl 
s-a dovedit astfel pentru 
că nu are viață. Sublim 
ftoate în splendoarea lui 
ncheiată, e rece și indife

rent la risul și lacrima o- 
menească. Ne trebuie, cred 
eu, personaje In vinele 
cărora să pulseze singelc 
vieții și nu apa de tranda
firi, personaje in care să 
putem afla oglinda preocu
părilor noastre de astăzi, 
in care să putem surprinde 
mutațiile revoluționare pro
prii timpului și locului in 
care trăim, procesualitatea 
devenirii deloc ferită de 
denivelări materiale, afec
tive șl spirituale, intr-un 
cuvint un personaj In care 
să investim speranțele, tris
tețea și mal ales bucuriile 
noastre, împlinirile noastre.

Cu o asemenea zestre 
de personaje-eroi, teatrul 
românesc poate fi sigur de 
roadele vocației lui educa
tive.

Andrei STRIHAN

cinema
A Love story : VOLGA — •; 11,18; 
13,30; 15.43: 18: 20,15.
• Acea pisică blestemată r PRO
GRESUL — 15,30; 18: 20,15.
• Fantoma lui Barbă Neagră I 
PACEA — 15.30; 17,45; 20.

• Opera Română : Lakmt — 
19,30.
• Teatrul de operetă ; Soarele 
Londrei — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glaJe” (sala Comedia) : Prizonierul 
din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Mâgu- 
reanu) : Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : A opta minune 
— 19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Pi
nocchio — 9.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30.
• Teatral de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu” : Siciliana — 
19,30.

La expozijia de picturâ-graficâ Ion Musceleanu, deschisă recent In sala „Dalles*

• Vifornița : PATRIA — 9: 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• Omul de dincolo t CENTRAL
— 10; 12,30; 15; 17.30; 20.
• PAmintul părinților noștri :
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 21.
• Generalul doarme In picioare :
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. ,
e Omul din La Mancha : SALA 
PALATULUI — 17 (seria de bilete
— 4768) ; 20,15 (seria de bilete —
4760), SCALA — 9,30; 12,15; 15,30; 
18,15; 21, CAPITOL — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21.
• Bună scara, doamnă Campbell:
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Clprian Porumbescu : LUMI
NA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Ultimele șase minute : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 
11,15: 13,30: 16; 18.15; 20,30.
• „10(1 de lei" : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,13.
o Fluturii sint liberi : VICTORIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30. 
o Despre o anume fericire : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15, DRUMUL 
SĂRII — 16: 18; 20.
• Cromwell : DOINA — 8,30;
12,45; 19.
• Program de desene animate t 
DOINA — 11,45; 17,15.
• Fiul mecanicului do locomoti
vă : FERENTARI — 15,30; 17,45; 
20.
• Doamna șl vagabondul : TIM
PURI NOI — 9,30—20,15 In con
tinuare.
• Monolog » POPULAR — 18,30; 
18; 20,15.
o Cenușa : VIITORUL — 16; 19.
• Mafia albă : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16;- 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• dragostea Începe vineri t MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20.13.
• Legenda' negrului Charley : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30,
• Nunta : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
• Doi pe un balansoar î FLACĂ
RA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Șapte zile i CRINGAȘI — 16; 
18; 20.
• Cu cărțile pe față : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30: 
18; 20.15.

8 Nici un moment de plictiseală: 
NIREA — 15,30; 18; 20,15.

• Y 17 acționează t MUNCA — 
1G; 18; 20.
• Paradisul : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
ț, Departe de Tipperary : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : COTROCENI — 13,30;
18; 20,15.
• Operațiunea „atomul marcat" : 
VITAN — 15,30; 17,45; 20.
• Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici: FLOREASCA — 16; 18; 20.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală • Extemporal la 
limba română (Televiziune 
școlară completivă) « Mate
matică (clasa a Vin-a) (Te
leviziune școlară completivă). 

10,00 Telex.
10,05 Revista Uterar-artistică TV : 

Accesibllitato și disponibili
tate.

10,43 Publicitate.
10.30 Film serial : „în umbra lu

pilor" — producție a stu
diourilor de televiziune ce
hoslovace. Regia : Karol Spi- 
sak. Episodul V — „Tezaur 
rul de aur".

ÎL 50 Balade șt dntece populare 
din Muscel, interpretate de 
Gavril Prunoiu.

12,03 Telejurnal.
16,30-17,00 Lumea copiilor • Uce

nicii lui Meșter Faur. • Po
vestiri pe degete : „Numă
rătoarea lui Haplea" « Bu
nicul năzdrăvan — film, pro
ducție R.S. Cehoslovacă.

17.30 Curs de limba germană. 
Lecția 68.

18,00 Telex.
18,05 Artă plastică : Arta in me

diul uzinal.
18.20 Muzica — emisiune de ac- 

. tualltate muzicală.
18.40 Ghișeul.
18,55 Timp șl anotimp în agricul

tură, ,
19.10 Album- coral.
19.20 1001 de seri : Moby Dick 

(III).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărî tor.

L 20,00 CIntecul săptămlnii : „Știu 
un nume minunat". Inter
pretează Ion Ulmeanu.

20,03 Reflector..
, 20,20 Publicitate.
, 20,25 Seară de .teatru : ■ „Micii bur

ghezi" de Maxim Gorki. Pre
mieră TV. Traducere de
Emma Beniuc. Adaptarea
pentru televiziune șl regla 
— Sorana Coroamă. In dis
tribuție : Dina Cocea. Petre 
Gheorghiu, Boris Ciornei, Ta
tiana Iekel, ștefan Iordache, 
Tamara Bucluceanu-Botez, 
Costel Constantin, Dlonlsle 
Vltcu, Olga Tudorache. Doi
na Tamaș, Florina Cercel, 
Constantin Dinescu, Nlcolae 
Pomoje.

82,25 24 de ore • România In 
lume.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial „Daktarl".
20,23 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanuluL
20,45 Dans șl muzică de pretutin

deni. Ansamblul din Ball — 
Indonezia.

11.10 Telerama.
21,35 Telex.
11.40 Roman foileton „Tinerele" 

(episodul II).

adnotări • adnotări adnotări • adnotări • ad n oțărî • adnotaH

Absurdități pretențioase
Rin duri le de față s-au 

născut ca urmare a unor 
lecturi recente și decon
certante. in aceeași mă
sură. Cunosc la fel ca 
multă lume astăzi rela
ția literatură — viață. Cu 
toate acestea, ci lev a proze 
scurte, găzduite cu prea 
multă generozitate de re
vistele noastre, au avut 
darul să mă surprindă. E 
greu de Înțeles căror ce
rințe spirituale, estetice, 
actuale, răspund unele ini
țiative redacționale. De e- 
xemplu, revista Familia. în 
numărul 10, ne propune 
două proze scurte sub un 
chenar ce anunță DEBUT. 
Numai că acest debut este 
semnificativ printr-o to
tală lipsă de... semnifica
ție sau, mai bine-zis, prin
tr-o optică falsă, deforma
toare. asupra realității. 
Pruna dintre cele două 
proze semnate de Cornel 
Dana, intitulată Pantofii, 
începe cu o stingace para
frazare a unei cunoscute 
poezii de Ana BLandlana. 
După mărturisirea unui 
amor „pluvios". tină rul 
erou se îndrăgostește de... 
o pereche de pantofi. De 
aici, starea de alienare cu 
totul nejustificată, stunidâ 
chiar, ia proporții și auto
rul o nutrește cu tot ce a 
putut produce imaginația 
sa scăpată de 6ub rigorile 
lucidității. Pledoaria iubi
rii infinite pentru „ceva 
care sâ nu ne Înșele aș
teptările", in cazul de față 
pantofii, obiecte ce declan
șează crize de adevărați 
aman ți geloși, abstragerea 
individului din real si îm
pingerea lui In absurd, 
intr-un absurd perpetuu, 
beneficiază de un dezlănțuit 
delir verbal.

în a doua proză, intitu
lată între un ciinc și un 
iaurt, un alt caz. și mai 
{relevant, de alienare, este 
„surprins" in ipostaza de 
extindere de la individ la 
grup și cine știe dacă au
torul ar scrie un roman la 
ce ne-am putea aștepta, 
în aceeași revistă, o proză 
intitulată Briciul, semnată 
de Vasile Spoială, începe 
pastișindu-1 ori 
diindu-1 pe Creangă 
știu cum sunt alții
Silvestru cind sc gîndește 
Ia nevasta lui și la ceea ce 
a făcut ea cu Marc — și 
nu atit la cc a făcut și s-a 
intimplat, cit mal ales Ia 
felul ei de a vorbi și de a 
se purta de parcă nu s-a 
intimplat nimic, il apucă 
furiile șl e in stare de 
orice"...

Și subiectul acestei schi
țe se reduce tot la un 
simptom de alienare. Unul 
din personaje se răzbună 
pentru infidelitatea con
soartei tăind un lămli cu 
un brici și stricind briciul. 
Este. orice s-ar spune, 
senzațional !

O discuție aparte ar me
rita prozele publicate cu o 
lejerltate deconcertantă in 
multe reviste, proze in 
care erotismul, scenele de

dragoste devin pretexte 
pentru descrieri minuțioa
se, naturaliste, de scene a- 
moroase, trase la indigo.

De unde se vor fi inspi
rat acești autori ? Ce as
pecte esențiale ale vieții 
reale le-au transfigurat, 
le-au re-creat cu harul ar
tistului care intră In ceta
te ? Transfigurarea și re
crearea artistică poate fl 
echivalată cu deformarea, 
falsificarea unor trăiri o- 
menești normale ? O criti
că snoabă s-ar extazia, 
poate, in fața „scriiturii" 
și cine știe ce alte calități 
va mal putea inventa. Dar, 
este limpede ca lumina zi
lei. câ in asemenea lucrări 
totul rămine doar la nive
lul vorbelor care-1 lasă in
diferent pe cititor. Ba nu, 
nu chiar indiferent, pentru 
că in fața unor asemenea 
făcături absurde nu poți 
să-ți ascunzi insatisfacția, 
nedumerirea. Necesitatea 
respectării adevărului vie
ții, a celor cărora se adre
sează nu trebuie să-i lase 
cu atit mai mult indife
renți pe scriitorii debu
tant! sau consacrați și mai 
ales pe conducătorii de re
viste. chemați să vegheze 
ca literatura publicată 
Înnobileze omul.
arunce asupra 
maladive, să-l 
intr-un univers

spectacole, la fel de impor
tantă rămine munca de 
întreținere. de împrospă
tare a montărilor ante
rioare; căci nu trebuie 
pierdut din vedere faptul 
că alături de pregătirea a- 
tentă a premierelor, ținuta 
artistică a spectacolelor co
tidiene este cea care defi
nește prestigiul artistic al 
oricărui teatru de operă. Iar 
în acest sens, recenta re
luare — după ani și ani de 
zile — a spectacolului 
„Pelleas și Milisande" de 
Debuss.v. echivalează, prin 
amploarea. prin calitatea 
muncii investite, cu o ve
ritabilă premieră. Este 
vorba de munca pasionată 
a dirijorului Paul Popescu 
care a știut să mobilizeze 
cu Tea! folo3 artistic re
sursele apreciabile ale co
lectivului orchestrei. Emo
ționant rămine faptul că — 
deși au trecut multi ani de 
la primele spectacole — 
vechea echipă de soliști, 
tenorul Valentin Teodorian, 
soprana Teodora Lucaciu. 
baritonul Octav Enigărescu, 
cărora 11 s-a alăturat — de'

această dată — soprana 
Silvia Volnea. au știut să 
păstreze mereu înfiorată 
prospețimea evoluțiilor lor 
artistice.

Alături de acest Incon
testabil succes, reluările 
anterioare ale spectacole
lor ..Lohengrin" de Wag
ner. „Mandarinul miracu
los" de Bartok. „Sărbătoa
rea primăverii" de Stra
vinsky trebuie apreciate 
drept faze importante in 
activitatea de readucere la 
zi, de reeditare a al
tor mari succese anterioa
re ; mă refer la spectacole 
din repertoriul românesc, 
cum sint „La piață" de 
Mihail Jora. „O noapte 
furtunoasă" de Paul Con- 
stantine3cu sau din reper
toriul universal : „Maeștrii 
cintăreți" de Wagner. „Fal- 
staf" si „Otello" de Verdi. 
..Orfeu" de Gluck ete. 
spectacole care, sperăm, 
vor fi sl ele reluate în pe
rioadele imediat urmă
toare.

Dumitra AVAKIAN

George

k

_ _ să 
ci nu să 

sa imagini 
proiecteze 

absurd.
MIREA.

Reluări de mult așteptate
la Opera Romană

Restaurarea și reluarea 
vechiului, a marelui re
pertoriu al Operei Româ
ne constituie o preocupare 
importantă — manifestă in

ultimele două stagiuni — 
pentru cei care activează 
In cadrul primei scene li
rice a țării.

în afara lucrului la noile

Glume fără haz
Teatrul „Constantin Tă- 

nase" a prezentat de cu- 
rind, la Ploiești, divertis
mentul muzical ..TrăsnltuJ 
meu drag", in regia lui 
Bițu Fălticeneanu. avindu-1 
ea protagonist pe actorul 
Puiu Călinescu. Spectacolul 
a deziluzionat total pe spec
tatorii orașului. Ploieștea
nul știe să guste o glumă 
bună, știe sâ aprecieze un 
text satiric de calitate. Dar 
din păcate. In „marele spec
tacol" — cum era intitula’ 
in afișe „Trăsnitul meu 
drag" — nu s-a vădit o cil 
de mică străduință a trupei

de a se ridica la nivelul in
dicat de frontispiciul tea
trului. Sărmanele cuplete 
(nu mai vorbim de conți
nutul unora) au fost negli
jent prezentate, remarcin- 
du-se astfel o lipsă totală 
de respect față de specta
tori, față de propria mese
rie de actor. Pe scenă : 
decor improvizat, mișcări 
>i atitudini necorespunză
toare, dicție defectuoasă 
etc. etc. Nu s-a dat o cit 
de mică atenție nici măcar 
părții, muzicale a spectaco
lului. ’ O așa-zisă orchestră 
— din care se auzeau itri-

dent, în sală, doar bătăile 
Infernale ale unei tobe ho
dorogite — a acompaniat 
pe doi cunoscuți cintăreți 
de muzică ușoară, Jean 
Păunescu și George Bunea, 
care, regretabil, n-au putut 
fi recunoscut!. Vocile le-au 
fost stridente, cu scăderi 
de tonalitate, mereu în con
tradicție cu ritmul impri
mat de orchestră. ~ 
cuvinte și despre balot : 
pe afiș se anunțau : 40 de 
balerine și balerini 1 în 
realitate — doar 7.

în Încheierea acestor rin- 
durl, vrem să spunem că 
publicul s-a simțit de-a 
dreptul Jignit de unele a- 
precieri făcute de pe scenă 
la adresa harnicilor mun
citori, ingineri, tehnicieni 
din 
La un moment 
dintre cintăreți _ ------
că va Interpreta o piesă 
Intitulată „Măgărușul". A 
găsit însă cu cale ca înain
te. într-un dialog direct cu 
spectatorii, să spună că 
„măgăruși se mai află șl în 
sală". Ca să aibă haz ! A 
adăugat apoi : „Măgarul 
este, de fapt, un trabant al 
oltenilor..." în fine, prota
gonistul a ținut să pună 
punct spectacolului prin- 
tr-un „aforism memorabil": 
„Șl acum, programul s-a 
terminat. Puteți pleca aca
să, căci numai salamul are 
două Începuturi" (!).

Cortina s-a tras peste un 
spectacol pe care 11 consi
derăm jenant pentru presti
giul teatrului ,.C. Tănase" 
șl lipsit de respect pentru 
publicul ploieștean. Un 
spectacol In care arta și 
ținuta actorului au fost 
abandonate. Și totuși o în
trebare se impune : De ce 
sint tolerate asemenea „ră
sunătoare turnee" prir 
țară ?

C. CAPRARU

Prietenii naturii

Două

metrooola petrolului, 
dat, unul 

a anunțat

Se scrie din ce în ce mai 
mult in ultima vreme — 
tar glasul opiniei publice 
isi poate aduce o conside
rabilă contribuție la reme
dierea unor asemenea as
pecte — despre cei care 
ieșind din perimetrul pro
priei locuințe (unde totul 
este ordonat aranjat și pă
zit de stricăciune) ti alun
gind pe drumurile patriei, 
in poienile cu narcise. în 
mirificele galerii subpă- 
mintene ale peșterilor, pe 
stincile Rarăului sau pe 
șenaleie Deltei Iși dau 
friu liber instinctelor pri
mare rupind. murdărind, 
deteriorind acele frumuseți 
unjee. inimaginabile ale 
naturii cu care tara noas
tră se mlndreste atîta.

Vandalismul acestor 
tini drumeți (dar oare 
fi numiți „drumeți" 
care transformă excursia 
in aer Liber intr-o vină- 
toare după „rarități". în- 
tr-o distrugere sistematică 
a monumentelor ocrotite 
prin lege ?) declanșează 
reacții prompte. Nu numai 
in presă, ci și printre ade- 
văratii excursionist!, prin
tre localnicii care vor să-și 
păzească comoara de fru
museți a locului. Mai mult 
decit atit: în unele locuri, 
aceștia au început o ade-

a 
mo- 
din 
va- 

a o 
dori

PU- 
DOt 
cei

vărată campanie pentru 
face larg cunoscute 
numentele naturale 
zonă. subliniindu-le 
loarea tocmai peptru 
apăra de cel care ar 
să atenteze la ea, mareînd

în acest fel „original" tre
cerea lor pe aici.

Așa este, de pildă, ini
țiativa societății culturale 
„Băița" dusă la bun sfir- 
șit cu sprijinul consiliu
lui popular din comuna 
Baia de Fier — Gorj. Aici 
a văzut lumina tiparului 
un pliant in mai multe 
limbi, dedicat uneia din 
cele mai spectaculoase fru
museți ale munților noș
tri : Peștera muierilor. Pă
durea de stalactite șț sta
lagmite. „marea orgă", 
„cupola" și „domul cel 
mic", alte formațiuni car
stice curioase sint repro
duse în culori (foto : Gh. 
Comănescu), în condiții 
grafice excelente. Textul 
prezentării (prof. Ion Ni- 
tulescu), un competent 
ghid. concis si limpede, 
harta peșterii si a împre
jurimilor. pliantul In an
samblul său se constituie 
într-o invitație convingă
toare pe adresa iubitorilor 
naturii.

Ghidul „Peștera muieri
lor" reprezintă, mal mult 
decît o simplă lucrare de 
informare, un model de a- 
titudine activă a organelor 
locale, demnă de a fl pre
luată si de alte x consilii 
populare comunale, pentru 
popularizarea frumuseți
lor locale. Iar cei care știu 
să le popularizeze vor ști. 
neîndoios, și să le păs
treze.

R. CONSTANTINESCU

MESERIA 
SE ÎNVAȚĂ 

LUCRÎND
(Urmare din pag. I)

chiar la unități școlare ale ministe
relor de care aparțin întreprinderile 
și școlile în care lucrează interlocu
torii noștri, problemele in discuție au 
primit rezolvări pozitive, cu rezulta
te remarcabile. Cum se face cA astfel 
de experiențe, conturate in anii din 
urmă, nu sint cunoscute, nu sint 
răspindlte ? Credem, la rindul nostru, 
cA schimbul dc experiență Intre în
treprinderile tutelare, colaborarea 
mai directă a școlilor ar putea con
stitui, dc asemenea, o soluție demnă 
do luat in seamă.

Lipsuri oarecum asemănătoare ae 
semnalează șl in activitatea de pre
gătire practică a elevilor din liceele 
de .«specialitate. în plus, referitor la 
condițiile in care are loc această pre
gătire, cei mai mulți specialiști din 
producție, in dezacord cu cei din în- 
vățămint, afirmă că timpul destinat 
acestei pregătiri este insuficient. Iată 
opiniile unor reprezentanți a două 
mari centrale industriale craiovene :

— Consider că raportul intre teo
rie și practică este, in momentul de 
față, mai puțin corespunzător la li
ceele de specialitate — ne spune ing. 
Ion Lupulescu, șeful biroului de 
pregătire a cadrelor din Centrala in
dustrială electrotehnică. Numărul de 
ore afectat pregătirii practice este 
insuficient. Absolvenții liceelor de 
specialitate, pe care pină in prezent 
i-am încadrat in uzină ca muncitori 
calificați, au avut multe cunoștințe de. 
specialitate, dar puține deprinderi 
practice. întrucit într-un viitor nu 
prea îndepărtat liceul de specialitate 
va deveni principala cale de pregă
tire a muncitorilor calificați, trebuie 
pus accentul pe o pregătire practică 
temeinică pentru activitatea produc
tivă a acestora, pe o corelare mai 
strînsă a obiectelor de specialitate cu 
programul de instruire practică,

în același consens, Ion Nica, ingl- 
ner-șef coordonator La Centrala in
dustrială de îngrășăminte chimice, 
oferă șl o soluție pentru a „ciștiga" 
timpul necesar unei mai ample și 
aprofundate pregătiri practice.

— Elevul trebuie ajutat să capete 
cunoștințe fundamentale in cîtcva 
discipline de bază. Nu sint pentru 
rotația elevilor prin cit mai multe 
locuri de muncă si instalații în pe
rioada practicii pentru că in acest 
mod nu se învață nimic. Insist 
foarte mult asupra faptului că atit 
la partea practică, cit și la cea teo
retică se cuvin însușite bine chestiu
nile fundamentale, sub îndrumarea 
unor instructori cu o pregătire co
respunzătoare (sLnt foarte multe ca
zuri în care instructorii de practică 
nu au' practică de producție, nu cu
nosc detaliile profesiei respective 
sau principiile de bază ale unei 
instalații).

Rezerva de timp care ar putea fi 
afectat unei mai intense pregătiri • 
de specialitate o propun și cadrele- 
didactice dIii 'liceele de specialitate, , 
relevînd existenta unor paralelis
me in predarea cunoștințelor. „în 
planul liceului industrial de chi
mie — consideră ing. Maria Crișan, 
directoarea Centrului școlar de chi
mie din Craiova — nu-si au sens 
cursul de chimie analitică (o oră pe 
săptămină). cursul de protecția 
muncii si cel de metode 'fizico-chi- 
mice de analiză, deoarece sint 6 ore 
de lucrări practice și elevii lucrea
ză după referate complete si din 
punct de vedere teoretic, iar pro
tecția muncii se predă Ia toate spe
cialitățile. ateliere, laboratoare, ca
binete si în producție".

în același timp însă este eviden
țiat inșuficientul sprijin pe care li
ceele iî primesc din partea între
prinderilor tutelare în privința asi
gurării unor locuri si condiții co
respunzătoare de lucru pentru elevii 
practicanți. Elevii Liceului industrial 
de transporturi din Cluj, de exem
plu, fac practică prin rotație la în
treprinderea de reparații auto. înr 
treprlnderea de transporturi auto gM 
„Autoservice" — Cluj. Datorita 
fluxului tehnologic, cit și locurilor 
de muncă limitate, elevii, impărțiți 
pe ateliere șl echipe, nu ajung întot
deauna să lucreze la agregate des
pre care învață teoretic. „Dacă s-ar 
as’erura strînsa integrare a învăță- 
mintului cu producția, preconizată în 
documentele de partid — ne spune 
ing. Vasile Chirilă. directorul li
ceului — dacă s-ar crea pentru ele
vii liceului unele ateliere-școală de 
producție. s-ar realiza un dublu 
ciștîg : formația lor profesională ar 
fi mai temeinică, mai adecvată ce
rințelor exprese alo tehnicii moder
ne din ramura de producție pentru 
care se pregătesc, iar concomitent 
s-ar produce un volum însemnat de 
repere, piese sl utilaje, pentru pro- 
ducțla de bunuri materiale utile în
tregii societăți".

Numărul mare de cadre calițteate 
pe care învățămîntul trebuie să-1 a- 
sigure producției/ în timpul cel mai 
scurt, pentru îndeplinirea obiective
lor planului de stat, lipsa — pe a- 
locuri — a unor spații si dotări teh
nice corespunzătoare pentru pregă
tirea practică a noilor promoții de 
muncitori nu Dot insă. în nici un 
caz. să servească drept argumente 
pentru o exigență scăzută in pro
cesul de însușire a meseriei, de for
mare a viitorilor muncitori. în 
foarte multe întreprinderi si unităti 
de învățămînt. colectivele de muncă 
au reușit să găsească resurse si re
zerve interne pentru a crea tineri
lor un climat de studiu si de lucru 
adecvat, pentru a stimula si fruc
tifica dorința de muncă si entuzias
mul acestor tineri în direcția însu
șirii temeinice a meseriei, a lucru
lui efectiv pentru realizarea unor 
produse utile — condiții esențiale 
in procesul de pregătire profesională 
al fiecărui tinăr. Cu atit mai mult, 
in unităti In care se mai semnalea
ză deficiențe ca cele relatate în rîn- 
durile de față, se cere colectivelor 
de muncă, organizațiilor de partid, 
cu sprijinul forurilor de resort, să 
acționeze ferm si perseverent pen
tru a asigura tuturor tinerilor viitori 
muncitori pregătirea științifică, 
practică si cetățenească Pe măsura 
cerințelor societății noastre socia
liste. ale producției modeme.
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Sosirea în Capitală a tovarășului 
Mătyăs Timar, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
al R. P.

Luni, a sosit in Capitală Mâtyâs 
Timar, viceprc«cdintr al Consiliului 
d? Miniștri al R. P. Ungare, pentru 
a participa La o întilnirc de lucru a 
președinților celor două părți in Co
misia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-ungară de colaborare econo
mică.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
ungar a fost Intimpinat de Virgil 
Trofin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne in comisie, Cornel Pacoste,

Primire la C.
Luni, tovarășul Gheorghe Pană, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a primit delegația 
Federației Generale a Sindicat ’or 
din Corcea, condusă de tovarășa Kim 
Jong Suk. membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Corrva, vicepre
ședinte al Comitetului Contrai al Fe
derației Generale a Sindicatelor din 
Coreea, care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R.. face o vizită de 
prietenie și schimb de experiență in 
țara noastră.

Plecarea delegației de activiști ai P.C.U.S.
Luni scara a părăsit Capitala. In- 

droptindu-se «»pre patrie, delegația 
de activiști ai P.C.U.S., condusă de 
jbfc^u'ășul Gustov I. S.. membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., adjunct al 
președintelui Comitetului controlului 
de part'd de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
efectuat o vizită în schimb de expe— 
r.-'nță in țara noastră.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost condusă de to
varășii Simion Bughici. membru al 
C.C. al P.C.R. vicepreședinte al Co
legiului central de partid. loan Glu-

Delegația Comitetului Femeilor Sovietice, condusă 
de Valentina Tereșkova, ^/părăsit Capitala

Luni a părăsit Capitala avlatoa- 
rea cosmonaută Valentina Nikolaeva 
Tereșkova. Erou al Uniunii Sovieti
ce. președinta Comitetului Femeilor 
Sovietice, care a făcut o vizită in 
tara noastră, in fruntea unei delega
ții a acestei organizații-

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația Comitetului Femeilor So
vietice a fost salutată de Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor. Maria Groza și Ioa
na Boga. vicepreședinte, de alte per
soane oficiale.

A lost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

înainte de a părăsi România. Va
lentina Nikolaeva Tereșkova a făcut 
o declarație redactorului ..Agerpres" 
Iosif Socaciu. în care a Împărtășit, 
intre altele, unele impresii desDre 
zborul pe care l-a efectuat in Cos
mos.

..De la zborul meu în Cosmos au 
trecut zece ani. Ce sentimente În
cearcă un cosmonaut găsindu-se de
parte de lume ? Mie mi se pare că 
oridt de departe ar zbura omul In 
Cosmos el va Unii întotdeauna după 
leagănul său — Pămintul. Vreau să 
spun că Pămintul privit din Cosmos 
este deosebit de frumos. Cind zbori 
deasupra Pămintului și-i admiri fru
musețile. dorești 6ă spui oamenilor 
să păstreze, să apere aceste frumu
seți. să slujească prieteniei și păcii".

Astronauta sovietică s-a referit 
apoi la rolul cercetării Cosmosului 
in dezvoltarea civilizației umane, la 
necesitatea de a se pune rezultatele 
studierii universului in slujba pro
gresului și păcii.

In continuare, abordlnd problema 
cooperării in domeniul cercetării 
spațiale. Valentina Tereșkova a men
ționat ca un exemplu foarte bun, 
crițtor de colaborare, cooperarea sa-

□ OBBBBBBB B ■ B B
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șl autocriticii în propriile lui rîn- 
duri, ca și in ansambluri vieții so
ciale ; folosirea criticii și autocri
ticii nu este și nu poate fi privită 
ca o chestiune facultativă, ci ca o 
obligație pentru flecare organizație 
șî pentru fiecare membru al partidu
lui. Este însăși rațiunea pentru care 
statutul P.C.R. a consacrat-o intre În
datoririle de bază, intre atributele in
separabile ale calității de comunist

Cu vin tarea secretarului general al 
partidului reprezintă în această pri
vință un strălucit model de aplicare 
amplă și principială a criticii comu
niste. In conținutul ei și-a găsit încă 
o dată expresie acea caracteristică 
proprie întregii sale activități, con- 
stind în analiza aprofundată, de 
înaltă exigență a realității, sub toate 
aspectele ei. pozitive și negative, se
sizarea la timp a lipsurilor șl nea
junsurilor și înfățișarea lor deschisă, 
curajoasă, indicarea căilor și soluții
lor concrete pentru înlăturarea lor, 
pentru continua îmbunătățire a acti
vității

înrădăcinarea spiritului critic și 
autocritic in toate domeniile de acti
vitate, cultivarea exigenței partinice 
slnt cu atit mai necesare cu cit, așa 
cum s-a arătat in cuvintare. in ac
tivitatea unor organe și organizații 
de partid, ca urmare a rezultatelor 
bune obținute, și-au făcut loc o anu
mită tocire a spiritului critic și auto
critic, o slăbire a exigenței și chiar 
tendințe de „toleranță" și îngăduință 
față de unele lipsuri sau abateri. Nu 
puține sint cazurile cind raportarea 
de succese captează principala aten
ție, cind se vorbește numai șl numai 
despre realizări, ignorindu-se sau tre- 
cîndu-se cu vederea că pe lingâ ele 
mai persistă diferite lipsuri, iar cind 
acestea, prin forța lucrurilor, apar la 
suprafață, se caută tot felul de justi
ficări, de cauze .obiective" — in loc 
să se stabilească răsDunderlle reale 
șl măsurile energice de Îndreptare. 
Există organizații de partid, mem
bri de partid în activitatea cărora 
tind să-și facă loc, sub felurite 
forme, manifestări ale spiritului de 
paradă, exprimat, Intre altele, în 
operativitatea și promptitudinea cu

Ungare
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

De asemenea, a fost prezent Fe
renc Martin, ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București.

♦
în acerași zi. au inccput. la Consi

liul dr Miniștri, convorbirile intre 
președinții celor două părți in Comi
sia mixtă guvernamentală romftno- 
ungară de colaborare economică, cu 
privire la desfășurarea colaborării 
economice româno-ungare.

C. al P.C.R.
La primire au participat tovarășii 

Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P C R„ președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R,. și Paul N*gv. mem
bru supleant 'al C.C. al P.C.R.. se- 
c-e’ar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

A fost prezent, do ademenea, LI 
Min Su, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată intr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

vacov. membru al C.C. al P.C.R.. 
membru aI Colegiului central de 
partid, de activiști dc partid.

Au fost prezenți. de asemenea. V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, membri ai ambasadei.

★
în timpul vizitei In țara noastră, 

delegația a avut convorbiri la Cole
giul central de partid, la comitetele 
județene Prahova, Sibiu și Argeș ale 
P.C.R., a vizitat o serie de obiective 
economice și social-culturale din mu
nicipiul București și județele amin
tite.

dto țările socialiste prin sis- 
jjS^r^smos**. DuPă ce a a‘ 

rpjrea pe acest tărim 
cy . aCTriaia, ea a spus : „Acum,
irt-JțajșSl^ajiră se află un grup de 
cosm^aawL americani, conform pro- 
gramulu^de^ansare In comun a na
velor ,.Șoîu?"'și „Apollo“. Tara noas
tră militează pentru transformarea 
Cosmosului intr-o arenă a colaborării 
pașnice, pentru ca rezultatele cerce
tării spațiului cosmic să servească 
Întregii omeniri**.

Relevind rolul femeii în societa
te. al organizațiilor de femei in men
ținerea păcii și securității internațio
nale. Valentina Tereșkova a evocat 
importanța colaborării dintre or
ganizațiile de femei in vede
rea promovării păcii și înțele
gerii internaționale, exprimind sa
tisfacția față de legăturile tradi
ționale de prietenie existente intre 
Comitetul Femeilor Sovietice si Con
siliul Național al Femeilor din Româ
nia. Dorim. a spus Tereșkova, ca 
prietenia intre organizațiile de fe
mei. intre popoarele și țările noas
tre să se dezvolte și să se întărească 
cu fiecare an.

Rugată să împărtășească impresii
le cu care părăsește România, cos
monauta sovietică a ținut să declare 
in încheiere : Plec cu impresii deo
sebite din România socialistă fră
țească. Sintem foarte bucuroși de 
faptul că oriunde s-a aflat delega
ția noastră am întilnit manifestări 
ale prieteniei sincere față de Uniu
nea Sovietică, față de poporul so
vietic. Am văzut ce succese mari a 
realizat poporul român sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
căruia li dorim noi succese in vii
tor in Îndeplinirea sarcinilor pre
văzute de Congresul al X-lea al 
P.C.R.

care sint făcute cunoscute pe larg 
realizările și succesele — concomi
tent cu „discreția" și lipsa de ope
rativitate atunci cind e vorba de 
dezvăluirea și remedierea unor de
ficiențe.

Spiritul critic și autocritic nu con
stituie insă numai un antidot împo
triva lipsurilor propriu-zise. Chiar și 
realizările trebuie examinate cu exi
gență, spre a se găsi rezerve nefo- 
losfle, posibilități de a se obține re
zultate și mal mari. Spiritul revo
luționar cere comuniștilor că rapor
teze ceea ce au realizat nu doar la 
nivelul de unde s-a pornit, ci la o- 
biectivele spre care tinde partidul, la 
posibilitățile maxime.

In această perioadă au loc In 
toate organizațiile partidului adunări 
de dări de seafnă. Or. faptele arată 
că nu in puține din aceste adunări, 
atit in dările de seamă ale birou
rilor. cit și in intervențiile partici- 
panților. iși găsesc un loc larg în
fățișarea rezultatelor pozitive, cifre 
frumoase despre depășiri ale pla
nului. In timp ce aprecierile auto
critice sint periferice, au un carac
ter general, dacă chiar nu lipsesc 
cu desăvirșire. Or. trebuie să se în
țeleagă clar că și in unitatea eco
nomică care obține rezultate dintre 
cele mai bune, și in organizația de 
partid care se poate mindri cu succe
se remarcabile există Întotdeauna 
rezerve insuficient valorificate.

Desigur, evidențierea succeselor 
este necesară, comuniștilor nu le 
este permis să privească rezultatele 
muncii In spirit negativist, căci a- 
ceasta ar duce la demobilizare. Dar 
la efecte negative, si incă mult mai 
serioase, se poate ajunge atunci cind 
timpul vizual este ocupat numai de 
înfățișarea succeselor, de autoelo- 
gierî. Se poate afirma categoric că 
pretutindeni există rezultate pozi
tive. dar la fel de categoric se poa
te afirma că pretutindeni există 
mari, foarte mari șl chiar imense re
zerve de mai bine — care pot 
fi scoase la Iveală și valorificate nu
mai prin buna funcționare a acestui 
instrument vital al progresului pe 
eare-I constituie critica și autocri
tica.

CONGRESULUI AL XVI-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST MEXICAN

Dragi tovarăși.
Lucrările celui de-al XVI-lea Congres al Partidului Comunist Mexican 

ne oferă prileiul plăcut dc a transmite delegaților la lucrările acestuia, tu
turor comuniștilor mexicani un cald salut tovărășesc din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român. împreună cu mesa lui de prie
tenie si solidaritate militantă al tuturor membrilor partidului nostru.

Urmărim cu sentimente de solidaritate internaționalistă lupta Partidu
lui Comunist Mexican pentru promovarea, intereselor fundamentale ale po
porului mexican, pentru înfăptuirea aspirațiilor sale spre prAgrcs si prospe
ritate. pentru pace si colaborare internațională

Dorim și de această dată să exprimăm satisfacția noastră pentru ra
porturile de colaborare, prietenie, stimă și respect reciproc care s-au sta
tornicit Intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Mexican. Avem 
convingerea că aceste legături vor cunoaște și în viitor același curs ascen
dent. in interesul dezvoltării relațiilor politice, economice, cultural-stilnțiflce 
dintre România și Mexjc. in folosul celor două popoare șl partide, al cauzei 
Iniuririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Vă urâm, stimați prieteni, succes deplin in îndeplinirea hotărirllor con
gresului. in activitatea voastră îndreptată spre creșterea rlndurilor parti
dului și sporirea influenței sale In mase. Spre unirea tuturor forțelor pro
gresiste si patriotice In lupta împotriva imperialismului, pentru victoria 
idealurilor socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romdnia

Primiți. Excelență, profundei'-' mole mulțumiri pentru amabilul mesaj 
pe care mi 1-ati transmis cu prilejul recentei sărbătoriri a zilei mele de 
naștere.

Guvernul si poporul columbian iși amintesc de vizita pe care ați efec
tuat-o de curind in țara noastră. In cadrul unei manifestări de prietenie 
pe care am apreciat-o si care, sintem siguri, a constituit o contribuție hotări- 
toare la întărirea legăturilor cc unesc patriile noastre și a voinței noastre 
comune de a munci pentru pacea și înțelegerea internațională.

MISAEL PASTRANA BORRERO
Președintele Columbiei

Excelenței Sale ,
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Am plăcerea să vă transmit viile mele mulțumiri pentru amabilul 

dumneavoastră mesaj de felicitare, adresat cu ocazia celei de-a 50-a 
aniversări a Republicii Turcia.

Cu acest prilej, țin să exprim urarea ca relațiile dintre țările 
noastre să continue să se dezvolte ca și în prezent, în interesul celor 
două țări și al păcii mondiale.

NAIM TALU
Primul ministru al Republicii Turcia

Vizita secretarului general al Internaționalei 
Socialiste, Hans Janitschek

In cadrul vizitei pe care o Între
prinde in țara noastră, secretarul ge
neral al Internaționalei Socialiste, 
Hans Janitschek, a făcut, in zilele 
de duminică și luni, o călătorie in 
județele Prahova și Brașov, -luind 
cunoștință de obiective de interes 
economic, cultural și turistic din 
aceste județe.

„EXPOZIȚIA DE MAȘINI Șl INSTALAȚII" DIN R.P. POLONĂ
La Complexul expozițional din 

Piața Scinteii s-a deschis, luni, „Ex
poziția de mașini și instalații** din 
Polonia, care, pe o suprafață de circa 
2 000 mp, reunește produsele a opt 
întreprinderi de comerț exterior. 
Sint prezentate mașini și utilaje pen
tru lucrări de construcții, utilaje e- 
lectrotehnice pentru industria extrac
tivă, aparate de măsură și control, 
mașini pentru prelucrarea lemnului, 
pentru industria celulozei și hirtiei, 
autovehicule și altele.

La festivitatea de deschidere au 
fost de față Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț, alte persoane 
oficiale. Din partea poloneză au fost 
prezenți Stanislaw Dlugosz, prim- 
adiunct al ministrului comerțului 
exterior, și Josef Krolikowski. vice
președintele Camerei de Comerț.

Au luat parte Wojtasik Wladyslaw, 
ambasadorul Poloniei la București, 
precum și șefi ai altor misiuni diplo
matice.

In cuvînul rostit cu acest prilej, 
Stanislaw Dlugosz a arătat că expo
ziția cuprinde produse din sectoarele 
de bază ale economiei Poloniei și ur
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Carențele In ce privește spiritul 

critic și autocritic pot lua și alte for
me de manifestare — în, aparență 
oouse. dar avind. de fapt, aceeași 
substanță. Există cazuri tind unii 
activiști — atunci cind 11 se încre
dințează o muncă nouă — caută 
să prezinte exacerbat lipsurile și de
ficiențele găsite, nu mai văd nimic 
din ce s-a făcut bun înainte In 
sectorul respectiv, infățișind lucru
rile ca și cum numai lor li s-ar da
tora orice progres și orice Îmbună
tățire. ca si cum istoria ar începe 
de la el. în felul acesta, trecutul 

In munca de partid- 
spirit critic si autocritic

este invocat pentru „justificarea" 
perpetuării unor deficiente, ca ăcu- 
ză pentru faptul că lucrurile nu merg 
Încă bine și. totodată, ca decor sau 
fundal de contrast pentru autoevi- 
dențieri.

Firește că asemenea manifestări 
sint străine și contrare spiritului re
voluționar. opticii și practicii comu
niste. Se poate afirma ca o lege, ca 
un adevăr axiomatic, că intre spi
ritul de paradă și spiritul de partid 
există o opoziție ireductibilă, un an
tagonism permanent.’Oriunde si sub 
orice formă ar apărea. autornulțumi- 
rea nu poate să ducă decit la stag
nare. la menținerea și agravarea de
ficiențelor, provocind astfel preju
dicii construcției socialiste. Iată de ce 
in cuvintarea sa secretarul general 
al partidului a subliniat atit de ca
tegoric că Butomulțumirea. tocirea 
spiritului critic și autocritic pot 
reprezenta un pericol in activitatea 
organizațiilor de partid.

Aria de aplicare a criticii și auto
criticii este generală Ln cadrul parti-

Oaspetele a avut o intllnire cu to
varășul Constantin Drăgan. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prlm-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean 
Brașov.

mărește să informeze partenerii ro
mâni, asupra posibilităților existente 
pentru dezvoltarea pe mai departe a 
colaborării, dintre cele două țări. 
Anul acesta, schimburile reciproce 
consemnează o creștere de 40 la sută, 
față de nivelul anului trecut, mai 
mult de jumătate fiind constituite din 
mașini și mijloace fixe de investiții. 
Această dinamică — a subliniat vor
bitorul — este influențată, fără în
doială, de economiile fiecăreia dintre 
cele două țări, care Înregistrează, de 
la an la an, o dezvoltare considera
bilă și creează condiții favorabile 
extinderii colaborării și cooperării 
multilaterale.

La rindul său. Roman Moldovan a 
spus : ,;Prezența expoziției, cit și 
ciclul de conferințe ce va avea loc 
cu acest prilej, au drept scop să 
pună in valoare noi posibilități de 
conlucrare intre țările noastre, să 
informeze specialiștii români asupra 
principalelor realizări ale industriei 
poloneze intr-o serie de domenii de 
virf. Apreciem că manifestările găz
duite la București vor contribui la 
adîncirea cunoașterii reciproce și la 
amplificarea relațiilor dintre Româ
nia și Polonia**.

(Agerpres) 

dului. Nu se poate vorbi, desigur, de 
exigență comunistă atunci tind cri
tica țintește numai in jos — dar se 
manifestă cu timiditate, cu o precau
ție excesivă, inveșmintată in atitea 
reticente și generalități incit nu «e 
mai vede deloc atunci cind se referă 
la cadre de conducere, Ia cei care 
ocupă poziții ierarhice mai înalte In 
cadrul unității sau sectorului res
pectiv. în partidul nostru oomunist, 
funcția nu scutește de critică, nu în
dreptățește la vreun „rabat** ; !n 
mod firesc, exigențele cresc față de 
cei care dețin funcții de conducere, 

tocmaî în virtutea răspunderii mai 
mari ce le este încredințată. Nimic 
nu este mai greșit decit să se con
sidere că critica șl autocritica ar 
„afecta prestigiul**, ar „diminua au
toritatea** cadrelor ; prestigiul nu se 
diminuează niciodată cind se arată 
căi de îmbunătățire a activității, ci 
doar cind lipsurile sau deficiențele 
sint lăsate să se acumuleze.

Se Înțelege că pentru a-și păstra 
neștirbit caracterul partinic critica 
trebuie «fă fie pătrunsă de principia
litate, să albă un caracter construc
tiv. Partidul nostru respinge cu toa
tă fermitatea acea „critică** care ar 
avea cit de cit un caracter de deni
grare. care ‘ar urmări scopuri de 
discreditare. Obiectivul unic al criti
cii. singurul admisibil este sprijinul 
tovărășesc pentru ca In orice sector 
activitatea să meargă cit mai bine 
munca fiecăruia să se îmbunătă
țească

Desigur că. spre a fi efi
cientă, critica trebuie să fie ur
mată de măsuri concrete, practice

De la 
Inspectoratul 

general al miliției
Inspectoratul general al miliției a- 

ducc ia cunoștință posesorilor de 
autoturisme că se pot prezenta la se
diile organelor de miliție de pe raza 
cărora domiciliază, In vederea obți
nerii tlchetelor pentru cantitățile dc 
benzină cuvenite in conformitate cu 
Decretul 620, din 17 noiembrie a.c. în 
același scop, posesorii de autoturis
me din mediul rural se vor adresa 
celor mal apropiate organe de mili
ție orășenești sau municipale, iar 
automoblliștil aflați in tranzit la cel 
mal apropiat organ de miliție.

Pentru obținerea tlchetelor, pose
sorii de autoturisme se vor prezenta 
personal, cu certificatul dc înmatri
culare a mașinii și buletinul de iden
titate. (Agerpres)
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CLUJ. De astăzi: FOTBAL: Adnotări la etapa a XlV-a

IA „TROFEUL CARPAȚI", 
cinci din marile echipe ale 

handbalului mondial
Una dintre cele mal echilibrate și 

mai valoroase competiții interna
ționale de handbal organizate in a- 
cest an incepe astăzi la Cluj. Este 
vorba — cum, desigur, pasionalii 
sportului știu bine de mai multă 
vreme — de ediția a XlV-a a „Tro
feului Carpați" pentru echipele 
masculine. Faptul că la întreceri 
vor fi prezente cele mai bune patru 
reprezentative din handbalul mon
dial (Iugoslavia, campioană olim
pică ; România, campioană mon
dială și medaliată cu bronz la 
J.O. ; R. D. Germană, vicecampioană 
mondială ; Uniunea Sovietică), se
lecționata Danemarcei, precum și o 
puternică, deși tinără, selecționată 
secundă a țării noastre anticipează 
dc pe acum succesul fiecărui meci, 
al întregii competiții.

Deși cu o echipă schimbată față 
de precedentele „mondiale** (sau 
poate tocmai de aceea), handbaliștil 
români încearcă și speră mult de 
la „Trofeul Carpați**. înainte de 
orice este dorința de a se pregăti 
și a-și verifica forțele in confrun
tări directe cu „marile puteri" ale 
handbalului mondial. Intr-o anu
mită măsură — ne referim la pre
gătirea fizică și la capacitatea de
fensivă — selecționata noastră, an
trenată de vechii și apreciații teh
nicieni Nicolae Nedef și Oprea 
Vlase, și-a etalat valoarea cu pri
lejul dublului meci susținut zilele 
trecute, la Timișoara, in compania 
reprezentativei Cehoslovaciei, vice
campioană olimpică. Cu toate pro
gresele demonstrate, nu poate fi 
trecută cu vederea capacitatea incă 
redusă a ofensivei. Forță mare de 
șut, posibilitate de a ajunge repede 
la poarta adversă au din plin ma
joritatea selecționabililor. Din pă
cate, lipsesc decizia și precizia în 
momentele de finalizare, inclusiv la 
executarea loviturilor de la 7 m. Și 
observația privește nu pe unul sau 
pe altul dintre jucători, pe cei noi 
sau pe cei vechi, ci — pentru că 
echipa trebuie să fie echipă — pe 
toți jucătorii. Am fi bucuroși dacă la 
„Trofeul Carpați**, menținînd și evi
dențiind mai mult atu-urile, echipa 
noastră reprezentativă ar elimina, 
chiar dacă numai parțial, din „minu
surile" arătate.

Pentru astăzi, după o partidă în 
familie (România A — România B), 
urmează două meciuri de mare atrac- 
tivitate : R. D. Germană — Dane
marca șț. Iugoslavia — U.R.S.S. Pen
tru prima selecționată a României 
greul incepe, de fapt, miine (joc cu 
Danemarca). Joi, meci cu R. D. Ger
mană. Vineri pauză, pentru ca sim- 
bătă și duminică să aibă iarăși exa
mene dificile — cu U.R.S.S. și, res
pectiv, cu Iugoslavia. Interesului 
suscitat de evoluția la Cluj a hand- 
baliștilor români, televiziunea îi va 
răspunde prin transmiterea, în direct, 
a reprizelor secunde din cele patru 
partide menționate.

I. D.
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pentru înlăturarea neajunsurilor. Or, 
in viața de zi cu zi se mai intilnesc 
situații cind se recunosc greșelile, 
dar... după aceea lucrurile sint lă
sate să meargă la fel ca și înainte. 
Dar autocritica nu este un scop in 
sine ; seriozitatea spiritului critic și 
autocritic nu poate fi apreciată după 
simple declarații, oricit ar suna ele 
de frumos, ci prin ceea ce se Între
prinde concret, practic, pentru în
dreptare. Rămasă numai în ipostază 
verbală, critica sau autocritica se 
transformă în formalism ; însoțită 
de soluții, de efortul concret și te
nace pentru Înlăturarea neajunsuri
lor, devine o forță reală, un factor 
efectiv de progres.

Dezvoltarea criticii presupune o 
perseverentă activitate educativă din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid, știut fiind că cu cit nivelul 
de conștiință este mal ridicat, mai 
dezvoltat simțul responsabilității 
sociale, cu cit este mai bine cunos
cută politica partidului, cu atit creș
te capacitatea de sesizare a oricăror 
neajunsuri, cu atit sporește comba
tivitatea față de acestea. Programul 
partidului de educație comunistă, 
urmărind formarea unul om nou, 
Înaintat, exigent față de sine ca și 
față de ceilalți, are ca un element 
fundamental folosirea criticii și au
tocriticii. atit ca instrument de mo
delare a unui asemenea om. cit și 
pentru a deprinde pe fiecare să fo
losească permanent critica ln . în
treaga activitate.

în societatea socialistă nu este de 
conceput ca critica și autocritica să 
funcționeze numai in cadrul de 
partid. Ea este și trebuie să devină 
In tot mai mare măsură o metodă 
proprie întregii noastre vieți sociale, 
în acest sens se impune o preocupa
re stăruitoare din partea organiza
țiilor de partid pentru a asigura 
funcționarea optimă a tuturor resor
turilor democratice ale vieții noastre 
sociale, valorificarea deplină a ca
drului instituțional, care permite si 
stimulează exercitarea dreptului In 
critică. Așa cum se știe, in procesul 
de adincire a democrației, promovat 
stăruitor tn ultimii ani de partid, a 
fost creat un larg sistem de organis
me democratice — de la adunarea 
generală a oamenilor muncii, institu- 
ționallzată ca for muncitoresc su
prem de conducere ln Întreprinderi,

Cronica
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministru
lui afacerilor externe cambodgian, 
Sarln Chhak, pentru felicitarea a- 
dresată cu prilejul Zilei naționale a 
Regatului Cambodglel.

♦
Luni s-a înapoiat la București, ve

nind de la Havana, delegația Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă dc tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., care 
a participat la cel de-al XIII-lea 
Congres al Centralei Oamenilor 
Muncii din Cuba.

♦
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovcscu, a primit o telegramă de 
la ministrul turc al afacerilor exter-

Rupte dintr-un blocnotes 
înnegrit de supărare...

...Cu cinci rezultate de 1—0. unul 
de 0—0 șl trei victorii la cite 2 go
luri diferență, etapa de alaltăieri a 
primei noastre divizii de fotbal se 
înscrie printre cele mai 6ărace. adău
gind astfel incă o încrețitură pe 
frunțile îngrijorate ale celor care se 
gindesc la nivelul actual si la vii
torul soccerului nostru, pornit parcă 
pe panta neputinței. In 9 partide. 18 
echipe, deci 198 de fotbaliști. înscri
seseră, pină la pauză, deci In 405 
minute de joc... 6 goluri. Pină in fi
nal am înregistrat... 13. Și-am mai 
Înregistrat — pe cele 9 stadioane — 
atiția spectatori ciți să Încapă In
tr-unui ca lumea : 86 000 (noroc cu 
Craiova și Timișoara, unde au venit 
cite 20 000. căci in rest — 3 500 la 
Cluj, 5 000 la Iași. 7 000 pe Dinamo 
s.a.m.d.). Nu știu dacă tribunele sint 
goale pentru că echipele joacă prost, 
ori echipele joacă prost pentru că 
tribunele sint goale.

...Din nou două echipe din Ca
pitală și-au programat meciurile des- 
conslderind pur și 6implu interesele 
iubitorilor de fotbal din București. 
Jucind. normal, de la ora 14 pe sta
dionul său din Ștefan cel Mare, Di
namo a dat drumul spectatorilor 
după ora 15,45 — abia cu trei sfer
turi de ceas înainte ca Steaua să-și 
înceapă jocul cu C.F.R. Cluj pe sta
dionul „23 August". A fost timp sufi
cient — ni se va spune. Da, a fost 
timp suficient să ne agățăm pe sca
ra tramvaiului... Rapidul și Sportul 
studențesc sint, <!e-i drept, mal în
țelegătoare : nu joacă în cuplai, dar 
joacă una simbăta și alta duminica. 
Steaua și Dinamo insă... Dacă acest 
argument sentimental nu e convin
gător. atunci mai aduc unul, și în
treb : de ce trebuia — in situația 
tind toți economisim, pe unde putem 
și cum puteni, lumina de la un bec 
— de ce trebuia, zic. să ardă dita
mai reflectoare pe stadion, ri
sipind 500 kWh numai pentru 6 000 
de spectatori, care mai bucuroși ar 
(i fost să vadă pe Steaua la lumina 
dimineții de duminică sau a după-a- 
miezii de simbătă ? Ce-ar fi să folo
sim nocturna costisitoare numai la 
cuplajele de zile mari și la meciu
rile internaționale ?

.’..Universitatea Craiova — singu- ' 
rul team în formă, și cel mai bun, 
la ora actuală — a mai profitat șl 
și-a mai sporit zestrea, avind acum 
cinci puncte avans față de F.C. Con
stanța (care a deziluzionat — ori a 
jucat la reala ei valoare ? — la Plo
iești) și șapte față de Steaua și Di
namo. A.S.A, Tg. Mureș a confirmat 
revenirea sa. Poli Timișoara s-a ară
tat la fel de țeapănă, iar S.C. Bacău 
la fel de șubredă. Am adresa citeva 
aplauze scrise Jiului, pentru ulti
mele sale victorii, dar prea ne-am 
obișnuit cu mărirea și decăderea e- 
chipelor noastre peste noapte. Mai 
bine consemnăm că, In ciuda unor 
evoluții bunicele, Sportul studențesc 
n-a reușit pină acum să aducă nici 
un puncticti din cele 6 deplasări fă
cute in afara Capitalei.

...A fost o etapă a marilor ab-

E B 3 Q □ B E
și pină la comitetele și consiliile oa
menilor muncii șau comisiile de con
trol muncitoresc — care dau posibili
tatea maselor celor mal largi să 
participe nemijlocit la conducerea 
vieții economico-sociale, să-și expri
me liber părerile asupra modulul 
cum Sint rezolvate treburile obștești. 
Dar numai in măsura in care aceste 
.organisme iau în dezbatere proble
mtie majore economice și sociale și 
se bizuie în soluționarea lor pe con
sultarea largă a maselor, numai in 
măsura In care in cadrul lor se asi
gură un climat principial, tovărășesc 
și oamenii sint încurajați să-și ex
prime deschis părerile, să contribuie 
cu toată priceperea și competența lor 
la dezvăluirea lipsurilor, la stabilirea 
celor mai potrivite măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii, ele vor evita 
alunecarea in formalism și birocra
tism, iși vor putea îndeplini rolul 
important ce le revine în societatea 
noastră.

Ținind seama de rolul criticii, ca 
uriașă forță de progres în societatea 
noastră, nu pojate fi subliniată În
deajuns importanța combaterii fer
me a oricăror încercări de a împie
dica desfășurarea ei. Orice încer
care, sub orioe formă, de înăbușire 
a criticii, de persecutare sau Intimi
dare constituie manifestări profund 
contrare spiritului de piirtid, străine 
șl opuse calității dc membru al parti
dului, pe care organizațiile de par
tid au datoria să le discute cu 
promptitudine șl să le sancționeze 
statutar, pentru stîrpirea cu desăvir
șire a unor asemenea practici. Pen
tru o critică justă, constructivă, 
izvorîtfi din dorința și urmărind 
apărarea intereselor generale ale so
cietății. ale cauzei socialismului, ni
meni ln țara noastră nu are motiv 
de temere, ci. dimpotrivă, poate 
conta și se poate bizui pe sprijinul 
ferm al partidului.

A stimula larg critica și autocriti
ca, a tace ca ea să funcționeze din 
plin In viața fiecărui colectiv — iată 
un comandament major al etapei ac
tuale. Cu cit spiritul critic șl auto
critic va £1 mai dezvoltat In toate 
sectoarele de activitate, cu atit vom 
înainta mai rapid pe calea socialis
mului șl comunismului, potrivit in
tereselor fundamentale ale întregu
lui nostru popor.

zilei
ne. Urnit Haluk BayUlken. prin «re 
acesta mulțumește pentru felicită
rile care l-au fost adresate cu pri
lejul celei de-a 50-a aniversări a 
proclamării Republicii Turcia.

♦
O delegație a Consiliului popular 

al municipiului București, condusă 
de Dumitru Joița, prlm-vicepreșe- 
dlnte al consiliului, a plecat, luni 
dimineața, in R. D. Vietnam, pen
tru a face o vizită de prietenie In 
această țară.

★
La cinematograful „Patria" din 

Capitală, la Brașov. Sibiu si Cluj a 
fost prezentat luni, ln premieră, fil
mul românesc „Vifornița". Filmul a 
mat fost prezentat, zilele acestea, la 
Gligorești. lingă Clmpla Turzli. sa
tul ln care s-au făcut filmările.

(Agerpres)

sențe (de s-ar explica astfel medio
critatea cu luciu la care am asis
tat, ar Însemna că altă dată ne-am 
putea aștepta-la ceva mai bun). Din 
formațiile de bază au lipsit Oble- 
menco, Velea, Deselnicu și BalacI 
(deci lidera a fost cea mai vitregită 
— ceea ce, spre lauda ei, n-a împie
dicat-o să facă din nou un joc bun 
și însuflețit) ; Iordănescu și Năstase ; 
Stoker ; Adamache și Pescaru ; Ma- 
rica ; Răducanu și Dumltriu II. Unii 
dintre acești titulari au fost acciden
tați (prea mulți se accidentează prea 
ușor — spunea Dumitru, si avea 
dreptate), dar alții au fost ținuți pe 
tușă și de cartonașele galbene de 
care le-au adunat pină acum. Din
colo de dezavantajele create echipe
lor respective de aceste absente, pri
lejul a oferit insă și ceva bun. an
trenorii trimițind în arenă citeva 
nume noi sau prea puțin folosite: 
portarul Roșea la Rapid și înaintașul 
Spirea la Poli Iași (ambii debutanți 
autentici, ambii evidential). Kiss și 
Stăncescu la U. Craiova, Boca și 
Moga la C.F.R. Cluj și alții. Să le 
fie intr-un ceas bun !

...Apropo de accidentări. Este a- 
devărat. și regretabil, că Steaua aa- 
vut in acest sezon ghinionul unor 
indisponibilități (in ultima etapă, lin
gă Atienel s-au mai așezat pe ban
ca bolnavilor incă doi înaintași va
loroși). Dar de aici și pină la a pre
zenta. in fiecare partidă, o altă li
nie de atac este o cale prea lungă. 
Iată, pe cele patru posturi ale liniei 
de atac, Steaua a folosit pină 
acum nu mai puțin de 12 jucători : 
Pantea, Iordănescu. Năstase. Tâtaru, 
Răducanu, Agud, Sabados. Amaran- 
dei. Radu Dan, Iovănescu. Stoica. Ion 
Ion. Să ne mai mirăm atunci că roș- 
albaștrii înscriu ța București, in poar
ta unei formații din subsolul clasa
mentului; un singur 'gol. și - acela 
abia cu 90 de secunde înainte de fi
nal ? Nu ne mai mirăm !

...Și apropo de suspendări. Fede
rația a decis măsuri usturătoa
re împotriva cumularzilor de car
tonașe galbene. Sint necesare două 
precizări : încă din vară, înain
tea campionatului, se anunțase că 
adiționarea unui număr de cartonașe 
galbene va atrage automat suspen
darea — dar timp de 12 etape nu 
s-a trecut la fapte (pentru această 
tergiversare, criticată și de ziarul 
nostru ln citeva rinduri, da — 
federația se face vinovată) ; mă
sura n-a fost aplicată, retroactiv, 
in sensul trecerii directe la sancțiu
ne, ci jucătorii au fost avertizați că 
la primirea proximului cartonaș vor 
fi luate in considerație și cele ante
rioare. Dacă dorim ca pe toate sta
dioanele noastre să troneze curatul 
spirit al sportivității, și trebuie să 
facem totul ca să ajungem acolo, ac
ceptăm și riscurile punerii picioru
lui in prag, chiar dacă și pe noi 
ne-a durut inima pentru un jucător 
sau altul. Ultima etapă a arătat un 
oarecare progres în arbitraj : dintre 
cele 9 arbitraje — 6 au fost notate 
de către presa de specialitate cu 5 
stele și 3 au avut doar o stea scăzu
tă. Dacă mai adăugăm și că, de data 
aceasta, arbitrii au acordat, în tota
lul etapei, 7 cartonașe galbene — cit 
altădată intr-o singură partidă — și 
nu pentru obișnuite faulturi de joc, 
ci pentru atitudini flagrant nesporti
ve, putem zice că se arată ceva sem
ne de îmbunătățire a atmosferei pe 
stadioanele noastre. N-ar fi rău să 
fie bine !

G. MITROI

RECORD 
EUROPEAN DE JUNIORI 

STABILIT DE UN 
HALTEROFIL ROMAN

La Phenian, în competiția de 
haltere „Cupa prietenia", spor
tivul român Vasile Daniel a sta
bilit un nou record european de 
juniori la categoria pană, stilul 
aruncat, cu performanta de 
143,500 kg.

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost rece 

îndeosebi in cursul dimineții, cincț 
cerul a fost mai mult 6enin in toa
te regiunile țării. După-amiază ce
rul a devenit variabil in jumătatea 
de nord-vest a țării. Vlntul a suflat 
slab, pină la potrivit, prezentind in
tensificări locale. In zonă de munte. 
Temperatura aerului la ora 14 osci
la intre minus 2 grade la Joseni, și 
plus 12 grade la Oravița. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, dar 
rece, cu cer mai mult senin, Vlntul 
a suflat slab pină. la potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
21, 22 șl 23 noiembrie. în țară : Ce
rul va fi variabil, cu Innorări mai 
accentuate în jumătatea de nord a 
țării, unde local se vor semnala pre
cipitații. în rest, precipitații izolate, 
mai ales sub formă de burniță șl 
ploaie. Vlntul va sufla slab pină la 
potrivit Temperatura va continua 
să crească la Începutul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
6 șl plus 2 grade. Iar maximele vor 
oscila intre 2 și 12 grade, local mal 
ridicate. Dimineața șl seara se va 
semnala ceață.



viața internațională____
LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

„Restabilirea unității naționale 
a Coreei pe baze pașnice 

și democratice este o problemă 
• ■ V 1 •internă a poporului coreean"

subliniază reprezentantul României
NEW YORK 19 {Corespondență dc la C. Alexandroaie). — In 

Comitetul pentru problemele politice ș! de securitate al Adunării Ge
nerale a luat cuvintul, luni dupâ-amiazft, ambasadorul României la 
Națiunile Unite, - — • • ..................- •»-
vorabile pentru 
Coreei".

Ion Datcu, la punctul privind „Crearea condițiilor fa- 
accclcrarca rcunificirii independente si pașnice a

dezbateri aSalutlnd prezența la 
delegației R.P.D. Coreene — sol al 
unui vopor cu caro poporul român 
întreține relații frățești de prietenie 
și solidaritate militantă — vorbitorul 
a subliniat că prezența acesteia la 
dezbateri reprezintă un triumf al ra
țiunii. o recunoaștere a erorii comise 
de cei caro, de-a lungul anilor, s-au 
odus in mod arbitrar participării re
prezentanților uneia din părțile di
rect interesate la dezbaterea proble
mei coreene la O.N.U.

Subliniind faptul că România s-a 
pronunțat constant pentru crearea 
condițiilor ca poporul coreean să-și 
rezolve singur problemele sale, vor
bitorul a arătat câ restabilirea uni
tății naționale a Coreei, pe baze de
mocratice și pașnice, este o proble
mă internă care trebuie reglemen
tată exclusiv de poporul coreean, 
fără ingerințe din exterior.

Ambasadorul român a evidențiat 
rucceselc remarcabile obținute de 
R.P.D. Coreeană în edificarea noii 
societăți, preocupările constante ale 
guvernului 6ău pentru reunificarca 
țării, propunerile concrete si realiste 
făcute autorităților din sudul țării — 
eforturi ca re'au dus la adoptarea, 
la 4 iulie 1972. a Declarației comune 
a Nordului și Sudului.

Referindu-se in continuare la pro
gramul in cinci puncte elaborat de 
guvernul R.P.D. Coreene, la 23 iu- 
n.e a-c.. in vederea unificării țârii, 
care prevede o serie de propuneri 
concrete, inclusiv constituirea unei 
Confederații Nord-Sud. vorbitorul a 
aubliniat că. salutînd cu căldură a- 
ceastă nouă inițiativă a R.P.D. Co
reene. președintele Consiliului de Stat 
al României. NICOLAE CEAUSESCU, 
in mesajul adresat președintelui 
R.P.D. Coreene. KIM IR SEN. apre
cia : „Recentele dumneavoastră pro
puneri. privind măsurile men!'p să 
ducă la apropierea dintre Nord șl 
Sad. să împiedice divizarea Coreei si 
•ă contribuie la reunificarea țării 
constituie o nouă și elocventă do
vadă a poziției principiale, consec
vente. promovată de Partidul Mun
cii din Coreea și guvernul R.P.D.

Coreene, pentru realizarea năzuinței 
legitime a poporului coreean dc a 
trăi inlr-un stat unificai, făurit prin 
eforturile proprii ale intrcgil națiuni 
coreene, pe calc 
dentă, fără nici 
fără".

In continuare, ambasadorul român 
s-a referit pe larg la proiectul de re
zoluție al țărilor socialiste și neali
niate. pronunțindu-se pentru desfiin
țarea Comisiei O.N.U. pentru reuni- 
ficarca și refacerea Coreei, a Co
mandamentului Națiunilor Unite și 
pentru retragerea tuturor trupelor 
străine din Corcea de sud.

Restabilirea legalității, a arătat re
prezentantul nostru, reclamă. așa 
cum se cere in proiectul de rezolu
ție la care România este coautoare, 
abolirea dreptului trupelor străine 
staționate in Coreea de sud de a fo
losi drapelul O.N.U. si desființarea 
Comandamentului O.N.U.. precum 
și retragerea tuturor trupelor străine 
din această parte a tării pentru 
crearea condițiilor necesare realizării 
procesului de reunificare pașnică a 
tării.

în încheiere, ambasadorul Româ
niei la O.N.U. s-a referit la preve
derile proiectului de rezoluție occi
dental care vizează în esență per
petuarea divizării țării și prelungirea 
amestecului străin, sub egida O.N.U., 
în problemele interne ale Coreei. 
Propunerea conținută in această re
zoluție. privind admiterea simultană 
a celor două părți ale Coreei in 
O.N.U., este o manevră destinată a 
consacra divizarea tării, a Împiedica 
continuarea dialogului in vederea 
reunificării pașnice șl independente 
a Coreei. Reprezentantul român s-a 
pronurtat în favoarea proiectului dc 
rezoluție al statelor socialiste $1 ne
aliniate. arătînd că. accentind măsu
rile conținute in el, O.N.U. ar dovedi 
in mod concret că sl-a înțeles rolul 
si că este hotărită să anlice în prac
tică principiile fundamentale ale Car
tei. să aducă o contribuție pozitivă Ia 
înfăptuirea aspirațiilor de pace, in
dependentă și unitate națională ale 
poporului coreean.

pașnică și indepen- 
nn amestec din a-

phenian Sesiunea Comisiei
interguvernamentale româno - coreene

PHENIAN 19 (Agerpres). — La
Phenian au Început lucrările sesiu
nii a IV-a a Comisiei lnterguverna- 
mentale consultative în problemele 

. relațiilor economice și tehnico-știin- 
tifice dintre Republica Socialistă 
România și R. P. D. Coreeană.

Delegația română este condusă de

Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, președintele părții 
române in comirie. iar delegația co
reeană de Toi Jai U. vicepremier 
al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, președintele părții 
coreene.

COMUNICAT
U N GARO-GH ANEZ

E. Gierek la Bruxelles
BRUXELLES 19 (Agerpres). — La 

Invitația guvernului belgian si a pri
mului ministru. Edmond Leburton. 
marți a șosit intr-o vizită oficială 
de patru zile Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. Agen
ția P.A.P. precizează că vizita va 
contribui la ridicarea pe o treaptă 
«uperioară a colaborării dintre cele 
două tari.

ACCRA 19 (Agerpres). — Pal Lo- 
sonezi. președintele Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, si-a în
cheiat vizita oficială de prietenie de 
cinci zile in Ghana la invitația co
lonelului Ignatius K. Acheampong, 
șeful statului ghanez. Agenția M.T.I. 
menționează că a fost dat publici
tății un comunicat comun ungaro- 
ghanez. in care se arată că. in tim
pul vizitei, părțile au purtat convor
biri asupra problemelor 
nale de interes reciproc, 
cu privire la extinderea 
dintre cele două țări.

intematio- 
precum și 

relațiilor

Încheierea vizitei ia hanoi a delegației p. c. f.
HANOI 19 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. a difuzat comunicatul cu pri
vire la vizita efectuată in R. D. Viet
nam de o delegație a P.C. Francez, 
condusă de Georges Marchais, se
cretar general al partidului. In 
timpul șederii sale la Hanoi — men
ționează comunicatul — delegația a 
fost primită de Ton Duc Thang, pre- 
jedlntele R. D. Vietnam. Delegația

Reuniunea Comitetului 
director al P. S. F.

PARIS 19 (Agerpres). — Au luat 
afirșit. la Paris, lucrările reuniunii 
Comitetului director al Partidului 
Socialist Francez. Comitetul director 
a hotărit transformarea Convenției 
Naționale a partidului — care ur
mează să se desfășoare la 15—16 de
cembrie a. c. — in congres national 
extraordinar, consacrat exclusiv pro
blemelor europene.

Totodată, Comitetul director a luat 
In discuție cererea de demisie pre
zentata de primul secretar al P.S.F.. 
Franțois Mitterrand. In comunicatul 
publicat la încheierea lucrărilor, co
mitetul și-a reînnoit deplina încre
dere in primul secretar și. in aceste 
condiții, a hotărit să nu accepte de
misia. , .

Hotărirea Comitetului director șt 
faptul că Francois Mitterrand a re
venit asupra intenției sale de a de
misiona duc la o atenuare a diver
gențelor din cadrul conducerii P.S.F. 
asupra problemelor construcției Eu
ropei occidentale. în opinia lui 
Francois Mitterrand și a altor con
ducători socialiști francezi. Europa 
occidentală trebuie construită por
nind de la realități, adică de la co
munitatea „celor nouă", așa cum 
există ea.

ORIENTUL APROPIAT

a fost primit de președintele R. D. Sudan
KHARTUM 19 (Agerpres). — To

varășul Corneliu Mănescu, reprezen
tant al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolac Ceaușescu, a fost primit 
de președintele Republicii Democra
tice Sudan. Mohamed Gaffar Nu- 
meiri, căruia l-a Inminat un mesaj 
personal din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Intilnirea s-a desfășurat Intr-o

BEIRUT 19. — Corespondentul A- 
gerpres. Crăciun Ionescu, transmite : 
La 19 noiembrie, președintele Re
publicii Liban, Suleiman Frangich, 
l-a primit pe Mircea Malița, repre
zentant al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, care 
i-a inminat un mesaj din partea 
șefului statului român.

Președintele Republicii Liban a tri
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
mulțumiri pentru mesaiul transmis 
și. totodată, cele mai bune urări de 
fericire personală și prosperitate po
porului român prieten.

românească în Kuweit
KUWEIT 19 (Agerpres). — In 

capitala Kuweitului s-a deschis, 
la 18 noiembrie, prima expozi
ție economică a României in 
această țară. Pe o suprafață de 
800 mp, mai multe întreprinderi 
de comerț exterior expun peste 
o mie de articole din diferite 
ramuri ale industriei noastre 
naționale : materiale de con
strucții, motoare electrice, ca
bluri, obiecte de uz casnic, tex
tile, încălțăminte, tricotaje, 
confecții și altele.

Inaugurind expoziția, minis- 
trul comerțului și industriei al 
Kuweitului, Khalid Al-Adsani, 
a apreciat ritmul înalt al dez
voltării industriale‘h României 
și faptul că relațiile de colabo
rare economică romăno-kuwei- 
tiene sint in continuu progres. 
La deschidere au participat o- 
ficialități din țara gazdă, di- 
plomați, oameni de afaceri, zia
riști, precum și reprezentantul 
ambasadei române.

Presa și posturile de radio 
și televiziune kuweitiene au a- 
preciat favorabil deschiderea 
acestei expoziții in capitala 
țării.

Convorbiri iugoslavo-libiene
BELGRAD 19 (Agerpres). — La 

Belgrad au început convorbirile ofi
ciale dintre delegația iugoslavă, con
dusă de Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, si delegația 
libiană. condusă de Moamer el Ged- 
dafi, președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției din Libia.

Au fost examinate probleme pri
vind colaborarea iugoslavo-libiană in 
diferite domenii.

A fost efectuat, totodată, un 
schimb de opinii asupra situației in
ternaționale actuale și a activității 
celor două țări pe plan internațio
nal, o atenție deosebită fiind acor
dată situației din Orientul Apropiat.

Activitate
de reconstrucție

Pentru interzicerea tuturor actelor

atmosferă cordială și’de deplină în
țelegere, in spiritul bunelor relații 
existente intre România și Sudan, al 
înțelegerilor stabilite de cei doi șefi 
de stat, care au pus bazele unei 
cooperări fructuoase româno-suda- 
neze pe toate planurile.

La primire a participat ministrul 
sudanez al afacerilor externe. Man
sur Khalid, precum și Florian Stoica, 
ambasadorul român la Khartum.

presedinteiui

Convorbirea a decurs în spiritul de 
cordialitate și cooperare care carac
terizează relațiile româno-libaneze.

CAIRO 19 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat agenției M.E.N., mi
nistrul reconstrucției din R. A. Egipt. 
Ahmed Osman, a Informat că. in 
cursul anului viitor, vor fi irigați 
170 000 acri dc pămint din zona de 
deșert situală intre Port Said. pc 
coasta mediteraneană, și localitatea 
Damictta, la sud-vest de Ismailla.

Conform proiectului, instalația de 
Irigație va fi extinsă 
etapele următoare, să 
tatca de ană necesară 
dc 250 000 acri.

★
DAMASC 19 (Agerpres). — Direc

torul general al porturilor din Si
ria a anunțat, lâ sfirșitul săptăminil 
trecute, că. in porturile țării, care au 
avut de suferit de pe urma războiu
lui. activitatea se desfășoară intr-un 
ritm crescind. El a informat că opt 
tancuri petroliere din diverse țări in- 
cărcau. la momentul respectiv, o ju
mătate milion de tone de petrol brut 
irakian la stația terminală Banla. In 
alte două porturi princfpale siriene 
— Latakia și Tartous — se încarcă 
și se descarcă zilnic cite nouă vase 
cu mărfuri generale.

pentru ca. in 
asigure canti- 
unci suprafețe

ÎNTILNIRE a REPREZENTANȚILOR MILITARI Al R. A. EGIPT 
Șl ISRAELULUI

CAIRO 19 (Agerpres). — Reprezen
tanți militari ai Israelului și R. A. 
Egipt s-au intilnit din nou, luni, în 
cadrul unei sesiuni de informare, 
consacrată examinării unor proble
me referitoare la aplicarea prevede
rilor recentului acord de consolidare 
a încetării focului, semnat de cele 
două părți — a anunțat un purtător 
de cuvînt al O.N.U. El a menționat 
că punctul principal al convorbirilor

se referă la stabilirea liniilor de în
cetare a focului de la 22 octombrie.

La această întilnire, care a avut 
loc ca și celelalte patru precedente 
la kilometrul 101, pe șoseaua Cairo- 
Suez, au participat generalul Moham
med Abdel Ghani Gemassy, din par
tea egipteană, și generalul Aharon 
Yariv, din partea israeliană.

Următoarea reuniune între reore- 
zentanții militari ai Israelului și R.A. 
Egipt urmează să aibă loc joi.

de intervenție in afacerile altor state
CUVINTAREA DELEGATULUI ROMÂN

GENEVA 19 (Corespondentă de la 
Corneliu VladE — Lucrările Confe
rinței pentru securitate și coopera
re in Europa sint concentrate asu
pra obiectivului incheieril cit mal 
curînd a activităților de clarificare 
a pozițiilor. Se examinează propu
nerile concrete depuse plnă în pre
zent de delegații pc întreaga tema
tică a conferinței, astfel incit să se 
poată trece la definirea punctelor 
de acord și la soluționarea, prin e- 
forturi comune, a chestiunilor in care 
există poziții diferite, in vederea 
elaborării, ulterior, a documentelor 
finale care urmează a fi propuse 
spre adoptare celei de-a treia faze 
a conferinței.

Deosebit de importantă se relevă 
examinarea principiilor care trebuie 
să guverneze relațiile dintre state, 
ca fază a edificiului securității eu
ropene. In cursul discuțiilor s-a re
liefat faptul că fiecare stat este o- 
bligat de a nu Întreprinde nici un 
act de intervenție in treburile inter
ne ale altor state. în toate dome
niile relațiilor dintre ele : politic, 
militar, economic și cultural.

Delegatul Canadei a subliniat ne
cesitatea aplicării acestui principiu 
in raporturile dintre toate statele 
participante, indiferent dacă au sis
teme sociale diferite sau asemănă
toare. s-a pronunțat pentru enun
țarea categoriilor celor mai grave 
ale actelor de intervenție, în- 
cepind cu Intervenția care implică 
recurgerea la forță.

Delegatul Belgiei a susținut să se 
includă prevederi care să interzică 
orice formă de intervenție indirectă, 
inclusiv măsuri de presiune econo
mică, politică sau de alt ordin.

Delegatul Maltei a evidențiat că 
este necesar ca formulările respec-

tlve să conțină angajamente exacte 
și ferme din partea fiecărui stat, 
care să nu permită nici un echivoc 
In interpretarea acestui principiu.

în cuvlntul său, delegatul român 
a subliniat că este necesar să se dea 
acestui principiu o definiție care să 
cuprindă interzicerea tuturor actelor 
de intervenție in afacerile altor sta
te, fără nici o excepție. El s-a pro
nunțat pentru eliminarea oricărei in
tervenții din afară în ceea ce pri
vește natura și conținutul relațiilor 
pe care un stat participant le sta
bilește cu alte state. Vorbitorul s-a 
referit, de asemenea, la dreptul fie
cărui stat participant de a alege și 
dezvolta liber, fără nici un amestec 
din afară, sistemul său politic, eco
nomic, social și cultural. Delegatul 
român a subliniat importanța adop
tării de angajamente ferme privind 
excluderea intervenției in raporturile 
dintre statele europene, sub orice 
formă, sub orice pretext și in orice 
Împrejurare.

Vietnamului de Sud
PEKIN 19 (Agerpres). — La Pe

kin au continuat, luni, convorbirile 
dintre Ciu En-lai. premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și 
Nguyen Huu Tho. președintele Pre
zidiului C.C. al Frontului Național 
de Eliberare, președintele Consiliu
lui Consultativ al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Reoublicii 
Vietnamului de Sud. aflat intr-o vi
zită oficială in canitala chineză — 
anunță agenția China Nouă.

Guvernul japonez a adoptat un program excepțional 
(care intră in vigoare la 20 noiembrie) pentru econo
misirea petrolului și a energiei electrice, cerlnd indus
triei sa-și reducă producția cu 10 la sută și să treacă 
la săptămâna de lucru de 5 zile, iar populației — să 
facă economie de petrol, încălzire și iluminat. Se cere, 
de asemenea, publicului să reducă viteza autoturis
melor pe șosele și se precizează că se va exercita un 
control riguros asupra exportului și importului de pe
trol și produse petroliere.

In același program se menționează că va lua ființă 
un centru special care se va ocupa de transpunerea 
în fapt a măsurilor stabilite. Conducerea centrului 
respectiv va fi deținută de premierul Tanaka.

Din surse oficiale s-a afirmat că unele puncte ale 
programului urmează încă a fi elaborate, dar că pro
babil o nouă reducere a consumului de petrol și curent 
electric va deveni necesară inoepînd cu luna ianuarie.

Pe de altă parte, directorul general in Ministerul 
Petrolului și Resurselor de Energie, Kumagaya, a de
clarat că. după aprecierile sale, consumul total de pe
trol al Japoniei va fi redus, în virtutea programului 
adoptat, cu 6—8 la sută. El a subliniat că, potrivit 
presupunerilor guvernului, importul de petrol brut va 
fi redus cu 20 la sută.

AGENȚIILE
♦

DE PRESA

P.C.F. a avut convorbiri cu o dele
gație a Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, conducă de Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al parti
dului.

Cele două delegații, se arată în 
comunicat, au relevat că in lupta 
împotriva agresiunii S.U.A. poporul 
vietnamez a cucerit o victorie de 
importantă istorică șl de semnifica
ție - ' *• ” ”—x“ '"
in 
un 
pe 
la 
creează condiții 
restabilirea păcii ...... .
continuarea construirii socialismului 
in Nord, recucerirea independenței 
naționale și realizarea democrației In 
Sud, pentru o eventuală reunificare 
pașnică a Vietnamului.

Evidențiind cu satisfacție dezvol
tarea continuă a solidarității mili
tante și a prieteniei frățești dintre 
cele două popoare, reprezentanții ce
lor două partide și-au reafirmat ho
tărirea de a face1 și pe viitor tot ce 
le stă in putință pentru a întări și 
mal mult și a ridica la nivelul co
respunzător relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două popoare 
și dintre R. D. Vietnam și Franța.

Reuniunea Consiliului 
ministerial al O.U.A.

internațională. Pentru prima dată 
decursul unei perioade de peste 
secol nu mal sint trupe străine 
teritoriul vietnamez. Acordul de 
Paris, subliniază comunicatul, 

favorabile pentru 
trainice. pentru

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). - 
In capitala Etiopiei s-a deschis, luni, 
cea de-a 8-a sesiune extraordinară 
a Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane. Pe agenda 
de lucru a sesiunii — convocată in 
urma unei propuneri a Algeriei, că
reia 1 s-au asociat Tanzania. Zairul 
și Zambia — figurează. ca punct 
principal de dezbateri, actuala situa
ție din Orientul Aoropiat și influ
ența ei asupra continentului african. 
Vor fi examinate, de asemenea, pro
bleme ale mișcărilor de eliberare 
din Africa.

Luind cuvlntul la deschiderea lu
crărilor, Împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, s-a referit la situația din 
Orientul Apropiat, condamnind men
ținerea sub ocupație, de către Is
rael. a unor teritorii arabe.

Republica Gulneea-Blssau 
a fost admisă In O.U.A.

Republica Gulneea-Bissau, procla
mata la 24 septembrie a.c., a 
admisă oficial ca cel de-al 
stat membru al Organizației Unită
ții Africane — anunță agenția France 
Preș se.

Situația din Grecia
ATENA 19 (Agerpres). — După 

cum a anunțat, luni. Spyros Zouma- 
tzis, subsecretar de stat pe lingă pri
mul ministru al Greciei, in cursul, 
recentelor tulburări au fost arestate 
866 persoane, dintre care 662 au fost 
eliberate, in prezent fiind reținute 
204 — informează agenția A.N.A. 
Printre cei arestat! — s-a precizat — 
s-au aflat 49 de elevi ai Școlii poli-

tehnice. 74 liceeni. 268 studenți de la 
alte facultăți și 475 muncitori.

în cursul zilei de luni, informează, 
de asemenea, agenția A.N.A.. la Ate
na șl pe întreg teritoriul Greciei s-a 
instaurat calmul. Totuși, pentru mo
ment. nu a fost luată nici o nouă ho- 
tărire referitoare la ridicarea inter
dicțiilor de circulație instituite in 
prefecturile Atena. Salonic și Patras, 
intre orele 19.00 și 5,00 (ora locală).

CUMPĂRAȚI. LUMINĂRI!

(Agenția „Reuter")

întreprinderea petrolieră cu capital american „Esso'' 
a anunțat la 16 noiembrie', pe cumpărătorii săi din Ma
rea Britanie că va raționalii livrările de petrol,. In
tr-o scrisoare adresată ’ clienților săi, întreprinderea 
arată că neavind capacitatea de a face fată cerințelor 
va fi nevoită să înceapă chiar de acum reducerea li
vrărilor. Un purtător de cuvint al întreprinderii a pre
cizat că de pe urma acestei măsuri vor suferi peste 
50 000 de cumpărători, printre care 7 500 garaje.

Pe de altă parte, un purtător de cuvint al Asocia
ției vinzătorilor de petrol cu amănuntul din Anglia 
a declarat că este posibil ca livrările destinate celor 
2 000 de cumpărători ai săi să fie întrerupte cu desă- 
vîrșire. „S-ar putea ca unele mici întreprinderi să nu 
supraviețuiască acestor întreruperi", a adăugat el.

Guvernul britanic pregătește raționalizarea produ
selor petroliere, iar oficialități guvernamentale au de
clarat că au și fost pregătite cartelele de raționalizare 
pentru a fi distribuite.

(Agenția „Associated Press")

OLANDA : Se analizează reducerea ex
portului de gaze naturale

Olanda ar putea fi constrînsă să reducă exporturile 
sale de gaze naturale către țările Pieței comune. Mi
nistrul olandez al afacerilor economice. Rund Lubbers, 
a lăsat să se înțeleagă acest lucru, joi, 15 noiembrie, 
in Camera Deputaților, cind a declarat că „gazul na
tural constituie unul din bunurile cele mai prețioase 
ale Olandei și că C.E.E. trebuie să dea dovadă de 
spirit comunitar și in ce privește gazul natural".

In cursul primului semestru 1973, Olanda a exportat 
15 miliarde și jumătate de metri cubi de gaz natural : 
7 miliarde R.F. Germania, 4 miliarde și jumătate Bel
giei și 4 miliarde Franței. Olanda ocupă locul 4 intre 
țările producătoare de gaz natural, după S.U.A., 
U.R.S.S. și Canada.

TRANSMIT
Convorbiri sovieto-ca- 

nadiCnC» Moscova au avut Joc 
convorbiri între Andrei Gromîko, 
ministrul de externe al U.R.S.S., și 
Mitchell Sharp, ministrul afacerilor 
externe al Canadei. Cei doi miniștri 
de externe au examinat probleme 
ale relațiilor sovieto-canadiene, con- 
firmînd, cu acest prilej, interesul 
părților pentru dezvoltarea unei co
laborări multilaterale și a relațiilor 
de bună vecinătate între U.R.S.S. și 
Canada. Au fost examinate, de ase
menea, problemele internaționale 
actuale care interesează cele două 
țări — relatează agenția T.A.S.S.

0 delegație a Frontului 
Patriei din Vietnam a în
treprins o vizită de prieta- 
nie în Japonia, la 
partidului socialist, partidului co
munist, consiliului general al sindi
catelor (SOHYO) și a altor organiza
ții din această țară.

Apeluri adresate populației, în vitrinele unor ma
gazine din orașele statului Oregon (S.U.A.) : „Avem 
luminări — ajutați la combaterea crizei de energie!"

R.F.G.: Următoarele patru duminici 
fără automobile

Guvernul vest-german a anunțat luni hotărirea de 
a interzice circulația automobilelor pe întreg terito
riul R.F.G. în următoarele patru duminici. Paralel, va 
fi introdusă limita de viteză incepînd de la 26 noiem
brie : pentru circulația pe autostrăzi viteza maximă 
va fi de 100 km pe oră. iar pe celelalte căi rutiere — 
de 80 km pe oră.

Preț sporit al petrolului libian
Prețul barilului de petrol brut libian a fost fixat, cu 

începere de la 1 noiembrie 1973, la 9.02 dolari S.U.A. 
— a anunțat agenția libiană de informații. Astfel, 
creșterea in raport cu luna octombrie este de 13.6 cenți. 

(Agenția „France Presse")

Marile rafinării își reduc producția cu 
20-40 la sută

Companiile „Esso" și „Shell" au anunțat la 16 no
iembrie reducerea, in următoarele zile, a producției co
tidiene a rafinăriilor lor din Rotterdam — cu 20 la 
sută in prima perioadă și cu 40 Ia sută in a doua pe
rioadă. Aceste măsuri au început să fie aplicate de 
către societatea ,.Esso“ de la data de 19 noiembrie. 
Purtătorul de cuvint al companiei „Shell", cel ma 
mare complex din lume, care rafinează 26 milioane dc 
tone de petrol brut pe an. a precizat că micșorarea 
importurilor se va face simțită in aproximativ zece 
zile.

(Agențiile U.P.I. și „France Presse")

(Agenția „France Presse")

ELVEȚIA : Compania „Swissair" își împu
ținează zborurile

Compania aeriană elvețiană „Swissair" a anunțat la 
16 noiembrie într-un comunicat că va reduce numă
rul zborurilor deasupra Atlanticului de Nord ca ur
inare a penuriel mondiale de carburant.

Reducerea va fi mai întîi pusă în aplicare în pe
rioada 19 noiembrie — 15 decembrie. New York-ul nu 
va fi deservit decit o dată pe zi, în loc de două ori. 
cu plecări din Geneva. Zborurile cu destinația Boston. 
Chicago și Montreal vor fi grupate. „Swissair" consi
deră că va economisi astfel 13—14 la sută din consu
mul său normal de carburant.

(Agenția „France Presse")

DRAMUL.
TOT, BENZINĂ

(Din ziarul vest-german „Frankfurter Allgemeine")

EUROPE

Un reprezentant al So
cietății de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană a Pr°Pus s°- 
cietății de Cruce Roșie din sudul Co
reei ca, la 21 noiembrie, la Pan- 
munjon, să aibă loc consultări in
tre cele două părți în problema or
ganizării celei de-a 8-a sesiuni a 
oonvorbirilor dintre 
Cruce Roșie din 
formează agenția

societățile 
Nord și Sud, 
A.C.T.C.

Ministrul de stat 
M.fl.E. al Marii Britanii, 
lian Amery, s-a aflat, timp de cîteva 
zile, intr-o vizită oficială in R. P. 
Ungară, unde a avut consultări în 
probleme privind relațiile ungaro- 
britanice și unele aspecte ale situa
ției internaționale — relatează agen
ția M.T.I.

la
Ju-

La cea de a 8-a se
siune a Adunării Comi
siei oceanografice intergu- 
vernamentale, care * avut loc 
în cadrul UNESCO, Gheorghe Șer- 
poianu, șeful secției de oceanografie 
a Institutului de cercetări marine din 
Constanța, a fost ales în funcția de 
vicepreședinte al comisiei.

cosmo

La încheierea vizitei oU- 
claie de o zi pe care a întreprins-o 
in Uruguay, șeful statului argenti- 
nean, Juan Domingo Peron, a sem
nat un acord cu președintele tării- 
gazdă. Juan Maria Bordaberry. pri
vind reglementarea granițelor In 
zona Rio de la Plata, rezolvînd ast
fel o Droblemă rămasă in suspensie 
de peste 60 de ani.

întilnire între
nouți sovietici și ameri- 
CCR11. centrul sovietic de pre
gătire a cosmonauțllor „Iuri Gaga
rin". de lingă Moscova, a avut loc 
prima întilnire intre cosmonautii so
vietici si un grup de astronaut! a- 
mericani sosiți in capitala sovietică 
oentru antrenamentele prevăzute în 
proiectul privind zborul în comun 
al unei nave cosmice sovietice de 
tio ..Soiuz" și al unei nave spațiale 
americane de tip ..Apollo",
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