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In munca de partid - 
cadre bine 
pregătite, 

bine repartizate
,.Repartizarea forțelor, a cadrelor, pregătirea 

lor pentru toate sectoarele constituie condiția 
hotărîtoare a realizării cu succes a programului 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate. Rezolvarea acestor probleme trebuie să 
constituie o preocupare centrală a tuturor orga
nelor și organizațiilor noastre de partid".

Una din problemele asupra căreia 
a stăruit in mod deosebit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea sa 
la recenta consfătuire de la C.C. 
al P.C.R. cu primii secretari și se
cretarii pentru problemele organi
zatorice ai comitetelor județene de 
partid, și a cărei însemnătate a 
fost puternic subliniata, este aceea 
a bunei pregătiri și repartizări • 
cadrelor.

Atenția acordată acestei proble
me este firească, ținind seama de 
Lnalta răspundere ce revine cadre
lor in înfăptuirea politicii partidu
lui, a programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Intr-adevăr, practica arată 
că soluționarea cu succes a pro
blemelor complexe care se ridică în 
viața economică, politică, socială, 
culturală poate fi asigurată în mă
sura în care pentru toate dome
niile de activitate se formează și 
există cadre capabile, temeinic pre
gătite profesional și politic. însufle
țite dc devotament față de cauza 
socialismului. Partidul privește ca
drele ca un fond de inestimabilă 
valoare, iar pregătirea și reparti
zarea lor — ca o problemă cardi
nală a muncii de partid, care tre
buie să se afle permanent pe pri
mul plan al preocupărilor organe
lor și organizațiilor de partid.

Se poate aprecia că unul din cele 
mai mari succese, unul din cele mai 
importante rezultate ale activității 
partidului este formarea in toate 
sectoarele construcției socialiste a 
unor cadre valoroase, pătrunse de 
spirit partinic, avind o temeinică 
pregătire și o bogata experiență in 
munca de conducere, care și-au 
ciștigat pe merit stima oamenilor 
muncii. Toate realizările poporului 
nostru in anii construcției socialis
te, li« in domeniul economic, so-

NICOLAE CEAUȘESCU

cial, cultural, sînt indisolubil lega
te de contribuția acestor cadre, de 
munca neobosită, pricepută și de
votată a miilor și miilor de acti
viști ai partidului și statului nos
tru, care n-au precupețit și nu-și 
precupețesc eforturile pentru trans
punerea în viață a politicii Parti
dului Comunist Român.

In spiritul înaltei exigențe comu
niste, în spiritul combaterii ferme a 
oricărei tendințe de automulturni
re, in spiritul anticipării cerințelor 
de perspectivă, cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu subliniază 
că succesele de seamă repurtate 
în formarea cadrelor nu trebuie să 

. estompeze faptul că în acest do
meniu mai există carențe, practici 
deficiente, datorii neonorate — și, 
mai ales, necesități mereu mai înal
te, decurgind din sarcinile tot mal 
complexe pe care le avem de re
zolvat.

Cu deosebită tărie se pune, în a- 
oeâstă ordine de idei, problema per
fecționării continue a pregătirii ca
drelor. Creșterea nivelului ge
neral al pregătirii cadrelor nu 
poate și nu trebuie să ducă la pier
derea din vedere a faptului că mai 
sînt activiști ce folosesc metode de 
lucru rutiniere, empirice, consideră 
că vor putea să se achite de sarcini 
in virtutea obișnuinței; ar fi greșit 
să se considere că au fost lichidate 
cu desăvirșire manifestările de di
letantism, stilul de muncă — dacă 
acesta se poate numi stil ! „după 
ureche". Fără competență, doar 
mj îndemnuri oricit de inimoase, 
doar cu bunăvoință și citeva indica
ții generale, abstracte, nu se poate 
îndeplini efectiv un rol de condu
cere socială, nu se poate ajunge 
dccit la formalism. Omul învață
(Continuare in pag. a IlI-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Ministrul resurselor naturale 

și energetice din Ecuador
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, la 24 noiembrie, pe ministrul 
resurselor naturale și energetice 
din Republica Ecuador, căpitan de 
marină Gustavo Jarrin Ampudia, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire a ltfet parte Bujor 
Almâșan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei.

Ministrul ecuadorian a transmis 
președintelui Consiliului de Stat 
un mesaj de salut și prietenie din 
partea președintelui Republicii E- 
cuador, general de brigadă Guiller
mo Rodriguez Lara, urări de noi 
succese României și poporului său. 
Oaspetele a evocat cu multă căl
dură vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o recent 
în țara sa, importanța ei deosebită 
pentru dezvoltarea relațiilor româ- 
no-ecuadoriene.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete ca, 
la înapoierea în patrie, să transmită

președintelui Guillermo Rodriguez 
Lara cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pros
peritate poporului ecuadorian. Tot
odată, președintele Consiliului de 
Stat a arătat că își amintește cu 
multă plăcere de vizita făcută în 
Ecuador, exprimîndu-și satisfacția 
că, la numai două luni de la a- 
ceastă vizită, au început să se con
cretizeze acordurile și convențiile 
încheiate cu acest prilej.

In timpul convorbirii au fost 
discutate posibilități concrete de 
înfăptuire a programului amplu de 
colaborare și cooperare, pe multi
ple planuri, între cele două țări, 
subliniindu-se dorința comună ca 
bunele relații dintre România și 
Ecuador să devină un exemplu de 
colaborare între două țări priete
ne, să aducă o contribuție la înfăjp-, 
tuirea aspirațiilor de înțelegere in
ternațională și pace în lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

Ambasadorul Australiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit sîmbătă dimineața pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Australiei la București,

Robert Henry Robertson, în legă
tură cu încheierea misiunii sale în 
țara noastră.

Cu acest prilej, președintele Con
siliului de Stat s-a întreținut 
cordial cu ambasadorul Australiei.
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Noua zona industrială a Oradei

Cum spun oltenii 
„BUN VENIT"... 
ne explică cele mai tinere 
doctorițe de țară
— Dacă rd s-ar fi 

apus așa. pur si sim
plu. un fel de ..Bine 
ati vemt“ de comple
zentă. politicos dar 
platonic, cum se mai 
tntimplă. si n-am fi 
văzut, chiar din pri
ma zi. grija tuturor 
pentru munca Si viața 
noastră, vă snun drept 
că am fi considerat

orice urare de prisos 
pentru începutul nos
tru in profesie.

Fata in halat alb. 
cu figură si timidități 
de adolescentă. care 
ne înfățișează pe ne
răsuflate aceste lu
cruri. este noua doc
toriță ..general is tău — 
cum ii place să se de
numească — a comu-

din Olt
nei Coteana. din ju
dețul Olt. O cheamă 
Mariana Ciutacu și a 
terminat Facultatea de 
medicină din Bucu
rești cu o medie bună. 
E aici de două săptă- 
mini si nu prididește 
cu consultațiile : chiar 
și acum, cipd o răpim 
pentru ' câteva clipe 
preocupărilor, o aș

teaptă pe coridorul dis
pensarului un lung șir 
de pacienti (mai ales 
de paciente). Oame
nii privesc spre ușa 
cabinetului cu o spe
ranță și o încredere 
care nu se poate să 
nu-și facă loc in ini
ma acestui om tinâr. 
animat de un elan și 
o dorință de a face bi
nele ce transpar în 
fiecare cuvint. in fie
care gest.

— In prima dumi
nică — la noi dumini
ca e zi plină, dispen
sarul e deschis toa
tă ziua, oamenii aua- 
tunci mai mult timp să 
se Îngrijească de să
nătate — am avut nu 
mai puțin de 28 de 
consultații. Colega 
mea. pediatra, cu care 
am venit împreună in 
comună, și cu care 
impart. deocamdată, 
cabinetul, a consultat 
in aceeași duminica 
peste douăzeci de co
pii. Mamele vin la ea

cu o încredere care te 
impresionează...

Am cunoscut-o si 
pe doctorița pediatră 
Alice Ciocîrlan. A-- 
ceeași figură de ado
lescentă. abia trecu
tă de pragul de aural 
copilăriei, și. totuși, 
cită înaltă răspundere 
in comportare, in fe
lul cum se ocupă de 
fiecare copil adus la 
consultație.

— Știți — ne spu
ne ea — aici avem 
încă de luptat cu o si
tuație nu prea bună, 
mortalitatea infantilă 
in comună e incă ri
dicată. mai ales in 
comparație cu alte co
mune. Dar avem de 
gind să ducem o bă
tălie de fiecare zi pen
tru a eradica mai a- 
le> cauzele acestei 
stări de lucruri. E 
vorba, in primul rind. 
de ignoranta unor 
mame. Un medic pe
diatru trebuie să fie 
si pedagog, el singur

nu poate face mare 
lucru, trebuie să știe 
să deprindă mamele 

, cu regulile elementa- 
■ re de igienă si hrăni- 

re a copilului...
Pentru Alice Ciocîr

lan venirea in aceste 
locuri a însemnat și 
statornicirea familiei: 
soțul. Gabriel Ciocir- 
lan. inginer de meca
nică fină, și-a ales la 
repartizare întreprin
derea de prelucrare a 
aluminiului din Slati
na. deși — după spu
sele soției — ar fia- 
vut dreptul, potrivit 
mediei, să-și aleagă 
un loc de muncă ln- 
tr-un oraș mai mare, 
cu o viată mai inten
să. mai trepidantă.

— Ne-am spus a- 
mindoi că. dacă acum.

Victor 
BÎRLADEANU 
Emili an ROUĂ

(Continuare 
in pag. a V-a)

Pentru contribuția deosebită adusă la înfăptuirea 
politicii partidului și statului, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani,

Consiliul de Stat al Republicii Sorfallate România 
d ecretează : .

Articol unic — Se conferă Ordinul „23 August cla
ca I tovarășului Paul NLculescu-MiziL

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

In prezența' tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, conducerea partidului 
și statului a cinstit sîmbătă, în ca
drul unei solemnități, împlinirea 
vîrstei de 50 de ani de către tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului' Permanent al C.C, al 
P.C.R:, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul educa
ției și învățămîntului.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnara.ș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Constantin Băbălău, Cor
nel Burtică, Miron Constantines- 
cu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Ștefan Andrei, Con

stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat.

In aplauzele celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialis
te România, ă îrimînat tovarășului 
Paul ‘Niculescu-Mizil Qrdinul 
„23 August1' clasa I, conferit pen
tru contribuția deosebită adusă la 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 50 de ani.

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu 
l-a îmbrățișat cu căldură pe tova
rășul Paul Niculescu-Miiil.

Doresc ca în numele conducerii 
de partid, al Comitetului Executiv, 
al Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu — să 
adresez felicitări tovarășului Paul 
Niculescu-Mizil cu prilejul deco
rării și, desigur, și cu prilejul îm

plinirii vîrstei de 50 de ani, să-1 
urez multă sănătate și succes in 
activitatea sa.

Adresîndu-se secretarului gene
ral al partidului, conducerii da 
partid și de stat, tovarășul Paul 
Nioulescu-Mizil a spus :

Mulțumesc, cu toată, căldura .to
varășului Nicolae Ceaușescu, con
ducerii noastre de partid și de stat 
pentru această înaltă cinstire, pen
tru distincția ce mi-a fost confe
rită, pentru felicitarea adresată. 
Doresc să vă asigur pe dumnea
voastră toți, dragi tovarăși, că și 
în viitor voi face totul pentru a 
sluji cu credință partidul, poporul, 
țara, pentru a înfăptui politica 
partidului nostru, spre binele țării, 
al poporului român, pentru cauza 
socialismului.

După înmînarea înaltei distincții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și do 
stat s-au întreținut cordial cu săr
bătoritul.

Masă oferită de Comitem! Executiv 
al C. C. a! P. C. R.

Comitetul Executiv al' Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român a oferit sîmbătă o masă 
tovărășească cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a zilei de naștere 
a tovarășului Paul Niculescu-Mizil.

Au participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu,, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și tovarășa Elena Maurer, 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea

Mănescu, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, cu soțiile. Maxim Berghia
nu, Gheorghe Cioară, Lina Cioba
nu. Florian Dănălache, Emil Dră
gănescu, Petre Lupu. Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică. Miron 
Constantinescu, Mihai Dajea. Mi

hai Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ștefan 
Andrei.

In timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil au rostit 
toasturi.

Conducătorii de partid și de stat 
l-au felicitat cu căldură pe sărbă
torit.

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Niculescu-Mizil, 
Dragi tovarăși,
Ne-am adunat Ia această masă 

prietenească cu prilejul împlinirii 
de către tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil a vîrstei de 50 de ani, care, 
sărbătorind acești ani, face și un 
bilanț al activității sale în servi
ciul partidului, al clasei muncitoa
re, al poporului român.

In activitatea sa in rindul parti
dului, pentru înfăptuirea progra
mului partidului de făurire a so
cialismului, iar acum a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
Paul Niculescu-Mizil a primit dife
rite însărcinări, a avut o serie de 
funcții importante ; de un timp în
delungat este membru al conduce
rii de partid, Îndeplinește funcții 
de răspundere pe linie de stat, 
deci contribuie nemijlocit, îm
preună cu tovarășii săi de lucru, 
cu întregul colectiv, la înfăptuirea 
programului partidului, la reali
zarea idealurilor de făurire a unei 
societăți care să asigure întregului 
nostru popor condiții de viață ma
terială șl spirituală din ce în ce 
mai bune.

Sînt cunoscute succesele obținu
te de poporul nostru în realizarea 
programului elaborat de Congresul 
a! X-lea, in înfăptuirea planului pe 
primii trei ani ai cincinalului, a

liotăriril cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului, științei, culturii, a 
programului educației socialiste, în 
aplicarea în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste, precum 
și realizările pe care le avem în 
creșterea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor. Aceste succese se 
datoresc, fără nici o îndoială, jus
teții liniei politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, faptului 
că întregul partid, conducerea sa. 
din rindul căreia face parte Paul 
Niculescu-Mizil, acționează cu fer
mitate pentru traducerea în viață 
a acestei politici.

Adresînd încă o dată cele mal 
calde felicitări, în numele Comite
tului Central, al Consiliului de 
Stat, al guvernului, precum și al 
meu personal, tovarășului Paul 
Niculescu-Mizil, doresc să exprim 
convingerea noastră comună că în 
muncile pe care le îndeplinește în 
momentul de față, ca și in mun
cile pe care i le va încredința 
partidul în viitor, va depune toate 
eforturile pentru a realiza neabă
tut politica partidului, a-șl aduce 
contribuția la Înfăptuirea minuna
tului program elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului nos
tru.

Perspectivele care stau în fața 
noastră stat mari. Sîntem in pre

gătirea noului cincinal, care va 
prevedea sarcini de mare impor
tanță pentru dezvoltarea societății 
noastre socialiste, pentru ridicarea 
nivelului de civilizație a întregului 
nostru popor. Fără îndoială, rea
lizarea tuturor acestor sarcini de 
viitor cere eforturi susținute din 
partea fiecărui membru al parti
dului nostru, a fiecărui activist, a 
fiecărui tovarăș care are diferite 
însărcinări în conducerea de 
partid și de stat, așa cum cere o 
activitate intensă din partea fie
cărui cetățean al țării noastre. 
Datoria fiecăruia dintre noi este 
ca — în funcțiile încredințate de 
partid și de popor — să facem 
totul pentru a îndeplini cu cinste 
aceste însărcinări ; să demonstrăm 
in muncă, în viață, că încrederea 
acordată de partid și popor este pe 
deplin meritată prin felul in care 
fiecare acționează pentru înfăp
tuirea politicii partidului, a sarci
nilor încredințate.

Sînt sarcini mari în activitatea 
Internațională de dezvoltare a co
laborării cu toate țările socialiste, 
de promovare a politicii de lărgire 
a colaborării cu toate țările caro 
luptă pentru dezvoltarea lor inde
pendentă, cu toato țările lumii, 
fără deosebire de orinduire so
cială, pentru afirmarea în lume a 
(Continuare în pag. * V-a)
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FfAPTULi
DIVERS 
c- - - - - -| Batnna 
i de la Casa >

copilului
I — Unde mă aflu, maică ?

— La Casa copilului, bunico. 
I— Vreau acasă. Că azi noap

te-
Și bâtrina Eugenia Pnsăcn- 

Iriu, de 74 dc ani, din satul Go
lești (Iași), șl-a amintit că se 
Întorcea acasă de la niște rude. 

ISe întunecase de-a binelea și. 
odată cu noaptea, se stimise un 
vint puternic, apoi lapoviță și 
ninsoare. La un moment dat. 

I vremea vitregă și întunericul li 
slăbiseră puterile Și căzuse in
tr-un șanț. De la acest punct, 

Ibătrina nu mai știa ce se în- 
timplase... Acolo. In șanț, a gă
sit-o. aproape InEhet-ată. trac
toristul Costică Toma, de la 

I ferma Sirca. După ce i-a dat 
I primul ajutor. C.T. s-a dus in I 
I sat Și a dat alarma, claxonînd I 
I continuu. Cu ajutorul citorva I 

tineri a dus bătrina la Casa 
copilului. Apoi, avind nevoie 

Ide un ajutor mai mare, a fost 
transportată la spitalul din Tg. 
Frumos, de unde ne roagă... 
frumos să-1 felicităm pe trac- 

Itoristul C.T. Ceea ce ne-am și 
grăbit să facem.

Purcelul
si autobas-*

culanta
Odată cu căderea nopții, ?o- 

I ferul Ion Ioncscu a plecat la 
drum. Mai plecase fi altă dată, 
noaptea, cu treburi, trimis de 
combinatul siderurgic reșițean, 

Iunde lucra, dar acum pleca 
tocmai in comuna Devesel—Me
hedinți și tocmai dc aceea și-a 

1 pregătit cu tot dichisul autobas
culanta 31-CS-2431. I-a făcut 
plinul, i-a schimbat uleiul, i-a 
verificat frinele. 11 aștepta cale 

I lungă. Dar și la întoarcere il 
aștepta cineva spre a-l întreba :

— Unde-ai fost cu ditamai 
I basculanta 7
I —La Devesel, după un... pur-
I ceL

I— Și-a încăput în autobascu
lanta asta de 15 tone asemenea 
incărcătură 7
Pus in încurcături, LI. s-a 

I trezit cu o altă incărcătură. O
pedeapsă pe măsură.

I Din urgență, 
cu... urgență!

— Ospătar I
— Vine. I
(Și, de necrezut, a venit ra- .

1’2 Doud țuici Și două romuri. I
— Vineee ! '
(Și, de necrezut, a servit tot

I rapid.)
Numai că cei patru_ „consu

matori" nu prea se grăbeau. Au 
început, tacticos, să măsoare 
băutura din pahare. Și s-a vă
zut că lipsea cite ceva de . la 
fiecare. „S-ar putea să fie lipsa 
cile oleacă, de la fiecare, dar 
m-am grăbit". De la toți patru 
„cite oleacă" lipsea exact o 
cinzeacă. „O fi, nu zic, din gra
bă, că la mine — a mai spus 
ospătarul Vasile Pasmangia de 
la bufetul „Libertății", din 

I București — urgența e lege'.
Și lege a rămas. Că va fi jude
cat după procedura de— ur-

> gență.

Viteza... 
melcului

Gheorghe Popa, din Brăila, a 
Încredințai, Oficiului poștal nr. 
6 din localitate două telegrame 
cu destinația... loco. Prima — 
pentru strada Roșiori 200, a 
doua pentru strada Cazărmii 
22. Adrese situate la 1 și, res
pectiv, 2 kilometri distantă de 
oficiu. A plătit taxa cuvenita 
și i s-au remis două chitanțe, 
cu același număr, 018863. dar 
cu serii diferite : „U“ și „V . I
A plătit G.P. banii pe loc. dar 1 
telegramele au sosit la adrese- | 
le... loco, după citeva zile, cu o 
nemaipomenită viteză de... a- 
proape 30 metri pe oră. Urmea
ză să vedem dacă și acest sem
nal va fi interceptat tot cu... 
viteza melcului. Că, vorba 
ceea : Melc, melc, codobelc, 
du-te la Dunăre și bea apă 
tulbure...

O barză, 
două berze

Ar fi, poate, superfluu 
a sublinia că măsurile luate 
de conducerea partidului și 
stalului privind utilizarea 
rațională a combustibililor, 
intre care a combustibilului 
auto, iși au nu numai o 
profundă motivare, dar șl 
reflectă o preocupare cu 
caracter general, pe plan 
internațional.

La o recentă intilnlre in
ternațională care a avut loc 

La Istanbul, reprezentantul 
unui aulomobil-club vest- 
curopean sublinia, sinteti
zând criza de petrol care 
confruntă astăzi lumea ; 
„am repetat mereu și mereu 
ceea ce știam odată, și 
anume câ rezervele de 
petrol ale pămintului nu 
ndică probleme. Numai că, 
de atunci, extracția „auru
lui negru" a crescut de 
peste 10 ori, ridicindu-se la 
astronomica cifră de aproa
pe 3 miliarde de tone. Așa
dar, am consumat fără să 
ne gindim la viitor. Inevi
tabil. scadența a venit 
Pentru a apăra stadiul de 
civilizație la care am ajuns 
trebuie să învățăm astăzi 
să economisim fiecare pică
tură de petrol. Altfel, stan
dardul dc viață al tuturora 
va fi zguduit din temelii".

Opinii similare au fost 
exprimate și de către re
prezentanții altor automo- 
bil-cluburi europene, pre- 
zenți la reuniune. S-a re
marcat că uzinele de auto
mobile s-au întrecut in 
escaladarea vitezelor ma
xime ale autoturismelor, ale 
căror carburatoare erau din 
ce in ce mal nesățioase, 
hergheliilor de cai-putere 
li se dădea friu liber pe 
șosele și in special pe 
autoștrăzi. Și Intr-adevăr, 
scadența a venit : astăzi, In 
numeroase țări ale lumii, 
automobiliștilor li s-au Im
pus restricții riguroase in 
vederea economisirii de 
combustibil ; s-a ajuns pină 
acolo tacit pe unele auto
străzi — și aceasta in chiar 
Statele Unite ale Americii 1 
— viteza a fost limitată la 
numai 50 km/h.

Evident, trebuie să ne 
deprindem cu înțelegerea 
faptului că nu putem con
suma oricum și oricit Este 
o cerință imperioasă ce se 
desprinde din înaltele ra
țiuni ale gospodăririi cu 
grijă, cu responsabilitate și 
simț de responsabilitate a 
acestor resurse — rațiuni 
care formează esența re
centelor hotăriri privind 
dezvoltarea energeticii și 
măsurile de economisire a 
combustibililor și energiei 
electrice.

Firește că, ta spiritul a- 
cestor hotăriri, revin un șir 
de sarcini și Îndatoriri, 
automobiliștilor. Totodată,. 

cadrul creat ridică o scrie 
de probleme practice noi, 
sau relativ noi, pe care ar 
fi binevenit să le aibă ta

atenție toți conducătorii 
«Utv.

In primul rind, am dori 
să informăm că, ta spiritul 
acestor hotăriri, comitetul 
de conducere al A.C.R. a 
luat măsura de a suspenda 
pină la noi dispoziții acti
vitatea cnmpctlțlonală auto
mobilistică. După cum se 
știe, măsuri cu caracter si
milar au fost adoptate și 
ta numeroase alte țări, in
clusiv țări undo exista o 
puternică tradiție și răs- 
pindire de masă a con
cursurilor automobilistice.

toul. Și, din păcate, acestei 
piese, aparent neinsemnate, 
prea puțini îi acordă im
portanța cuvenită. Vlrful 
conic al poantoului trebuie 
să calce at it dc perfect pe 
scaunul său incit atunci 
cind poantoul este închis, 
să nu poată trece pe Ungă 
ol nici măcar un strop dc 
benzină. Deci, o primă mă
sură pe care trebuie să o 
la automobillștli este aceea 
de a verifica dacă poantoul 
este perfect etanș la vid și 
ta caz negativ să-1 înlo
cuiască Imediat.

avem Insă grijă să împin
gem șocul după o acurtă 
distanță, lucrind delicat cu 
accelerația, pentru a evita 
întreruperile caracteristice 
unul motor rece.

Pot rezulta economii de 
benzină din folosirea la re
zervorul de benzină a unui 
bușon perfect etanș, dc 
tipul prosurizator, pentru 
a nu se pierde in atmos
feră hidrocarburile ușoare, 
volatile, care sint de fapt 
cele mai prețioase și asi
gură arderi mai bune, deci 
un consum redus. Un fii-

AUTOMOBILUL, 
BENZINA 
Șl LUMINA

Citeva recomandări ale Automobil Clubului Român, prezentate de 
ing. Vasile IORDĂCHESCU, 

prim-vicepreședinte

într-adevăr, nu ar fi cituși 
de puțin momentul pentru 
desfășurarea unor asemenea 
cheltuieli de carburanți 
cum implică aceste con
cursuri.

Pentru a veni ta spriji
nul membrilor asociației 
noastre, atelierele și tehni
cienii Automobil Clubului 
Român din întreaga țară 
vor efectua, la cerere, in 
mod gratuit, toate verifică
rile și reglajele necesare in 
vederea unui consum cit 
mai economic de carbu-. 
ranți. Revista „Autoturism" 
va institui, începind cu nu
mărul din luna decembrie, 
o rubrică permanentă cu 
consultații și îndrumări, 
care să ajute pe automobi- 
liști în parcurgerea unor 
distanțe cit mai lungi cu o 
cantitate minimă de car
buranți. De altfel, specia
liștii Automobil Clubului 
Român au și pregătit citeva 
recomandări in acest sens. 
Spicuim citeva din acestea.

După cum este știut, o 
marc influență asupra con
sumului de benzină o au 
starea tehnici a mașinii, 
modul cum sint reglate car- 
burația și aprinderea. Fără 
a stărui in detalii tehnice, 
.este suțiciept să arătăm că 
în ceea ce privește carbu- 
rația, cel mai mare risipi
tor de benzină este conside
rat pe bună dreptate poan-

Și, pentru că tot sintem 
la camera de nivel constant 
a carburatorului, este bine 
să controlăm nivelul benzi
nei și, acționînd asupra plu
titorului, să coborim acest 
nivel cu 2—3 mm. Va re- 

l zulta un consum mai scăzut 
de benzină.

Reglajul corect al aprin
derii es’e și el imperios ne
cesar. Platinele oxidate pro
duc Întreruperi ce duc la o 
pierdere enormă de ben
zină, care este aruncată in 
atmosferă fără a fi utili
zată. Un consum excesiv de 
benzină poate fi cauzat de 
o bobină defectă, de un 
capac de delco fisurat, de 
bujli prea „reci" sau prea 
vechi.

Aparent, starea acumu
latorului n-ar avea nimic 
comun cu consumul de 
benzină. Este însă o părere 
totalmente greșită. Porni
rile la rece nereușite, e- 
vident cu șocul tras, pro
voacă nu numai „înecarea" 
motorului, dar și o neper- 
misă irosire de benzină. O 
baterie în stare perfectă 
va asigura porniri rapide, 
„la prima cheie", cum 
spun automobiliștii.

care încălzesc motorul mi
nute ta șir, pe loc și nu în 
mers — așa cum recoman
dă specialiștii. Trebuie să

țru curat de aer, ncîmbîc- 
sit, presiuni majorate cu 
0,2—0,4 la pneuri, înlătura
rea oricăror frecări la frî- 
ne, reglarea corectă a con
vergentei roților, folosirea, 
atit pentru motor, cit și în 
transmisie, a unor uleiuri 
aditivate, de viscozitate co
respunzătoare motorului ca 
și tipului de automobil, iată 
alte surse de economisire 
de carburanți.

La toate acestea se adau
gă, ca un factor de prim 
ordin, modul dc conducere 
a automobilului. Demara
jele bruște sau prelungite, 
folosirea unei trepte de vi
teze necorespunzătoare, frî- 
nările inutile și puternice — 
orice frînare constituie de 
fapt o distrugere de ener
gie — duc la ridicarea ac
centuată a curbei de con
sum.

La intilnirea internațio
nală de la Istanbul, repre
zentantul Automobil-Clu- 
bului din Belgia spunea, 
nu fără umor, că de acum 
înainte va trebui să apă- 
săm pe pedala de accele
rație ca și cum sub aceasta 
s-ar afla un ou. Plastic și 
adevărat. Viteza maximă 
în afara localităților a fost 

,/.jKeglemepta|ă pe categorii 
de cilindre.

Nu trebuie uitat însă că 
viteza maximă nu este de
loc obligatorie ca nivel su

perior : realitatea este că 
sc poate circula și cu viteze 
mai mic| de 80 km pc oră. 
Timpul folosit in plus pen
tru ajungerea la destinație 
este dc ordinul minutelor, 
dar economia de carburanți 
ce se realizează astfel poate 
totaliza lunar o bună parte 
din cota dc benzină alocată
— ceea ce face să merite 
din plin neînsemnata „In- 
tirzlere". S-ar putea spurn 
că micșorind viteza dc cir
culație, fiecare automobi
list iși poate asigura, prin 

economii, suplimente dc 
benzină — care nu sint de
loc mici și, prin acumulare 
lunară, se pol transforma 
în cantități apreciabile.

In legătură cu noul regim 
de circulație se ridică, pen
tru automobiliști, și alte 
probleme, adiacente, dar nu 
mai puțin importante.

De pildă, măsurile de ra
ționalizare a benzinei, con
jugate cu intrarea in sezo
nul de iarnă, duc la o anu
mită rarefiere a circulației 
auto. Dar aceasta nu tre
buie să genereze slăbirea 
atenției, conducerea impru
dentă — cum arată unele 
cazuri de conducători care, 
dispuși să-și cheltuiască cu 
nepăsare cantitatea de ben
zină, socotesc că o șosea 
mai liberă le-ar permite 
tot felul de exhibiții și ex
cese de viteză. Este o bi
necunoscută „lege" că acci
dentările cu caracter grav 
se produc nu in condițiile 
unui trafic intens, ci toc
mai ale rarefierii circula
ției. Deci, nu mai puțină 
ci, dimpotrivă, mai multă 
atenție !

O atenție sporită se im
pune și ca urmare a preo
cupărilor pentru economisi
rea electricității. Ilumina
tul electric public este mai 
restrins — ceea ce dictea
ză tuturor conducătorilor 
auto mai multă prudență 
la voiau. După~amiaza, se
rile, noaptea vizibilitatea 
este ceva mal micșorată — 
din păcate pietonii conti
nuă să circule adeseori la 
fel de dezordonat ! r— deci 
și mai multă grijă pe străzi, 
la trecerile de pietoni 
ta mod deosebit — pretu
tindeni viteză mai mică, 
precauție mai mare. Să 
mai reamintim că regle
mentările de circulație din 
țara noastră nu interzic 
deloc mersul în localități 
cu faza mijlocie (scurtă) 
aprinsă ; intr-un șir de 
mari capitale din lume fo
losirea fazei mijlocii a fost 
întotdeauna obligatorie in 
interiorul localităților — 
încă înainte de a se pune 
problema restricțiilor de 
iluminat.

' A fi bun gospodar este 
astăzi o deviză generală
— care iși păstrează pe de
plin imperativul și la bor
dul autovehiculului.

DECRETUL 612

Buletinul oficial a pu
blicat. miercuri, decre
tul 012 al Consiliului 
dc Stat, care prevede : 

„Pină la intrarea în 
vigoare a unei noi re
glementări. drepturile 
materiale cuvenite sa- 
lariațllor care au fost 
transferați în interesul 
serviciului sau mutați 
împreună cu unitatea 
in altă localitate, după 
data de 1 martie 1973. 
sint cele prevăzute de

reglementările In vi
goare anterior acestei 
date".

Deci, pe lingă cele
lalte drepturi care se 
păstrează in cazul ori
cărui transfer in inte
resul serviciului, anga
jatul transferat în altă 
localitate sau mutat 
cu unitatea are drep
tul : la costul transpor
tului pentru el și 
membrii familiei sale, 
precum și pentru gos

podăria sa ; la diur
na de deplasare pe 
durata călătoriei ; la o 
indemnizație egală cu 
ciștlgul său mediu pe 
o lună, plus cite o in
demnizație egală cu o 
pătrime din acest ciș- 
tlg pentru flecare 
membru de familie 
care se deplasează ; la 
un concediu plătit, de 
5 zile, In vederea mu
tării familiei șl gospo
dăriei sale.

50 300

Ce reprezintă cifra din titlu ? Biletele de tratament contractate de 
U.N.C.A.P pe anul 1974, prin Casa de pensii șl asigurări sociale, pentru 
membrii cooperativelor agricole de producție. Stațiunile in care li vom 
întîlnl pc truditorii ogoarelor sînt cele de pe litoral, precum și Căciu- 
lata, Căllmăneștl, Govora, Tușnad, Sovata ș.a.

REVELIOANELE BUCUREȘTENILOR

Ne apropiem încet, 
încet de ora... reveli- 
oanclor. întreprinderea 
pentru turism, hoteluri 
și restaurante Bucu
rești a primit pină 
acum înscrieri din par

tea a peste 10 000 de 
bucureșteni. Unde-și 
vor petrece aceștia re
velionul ? O bună par
te in restaurantele Ca
pitalei, o altă parte. în 
stațiunile și cabanele

de pe valea Prahovei, 
Valea Ialomițel, Valea 
Oltului etc. Iar alții — 
pentru a retrăi nostal
gia verii — în citeva 
restaurante și hoteluri 
de pe litoral.

CASE NOI LA BRĂILA

Pină în prezent, de la începutul acestui an, ta municipiul Brăila au 
fost date în folosință 1632 apartamente, din care 560 proprietate perso
nală. Numărul lor va crește pină la sfirșitul anului la 2032 aoartamente, 
cil 102 mai multe decit prevederile inițiale. In noile cartiere „Hipo
drom", „Obor", ..Vizirii", precum și ta alte zone din interiorul orașu
lui, ce vor fi „plombate", urmează să se construiască in anii 1974— 
1975 un număr de peste 7 000 apartamente. Pentru multe din noile 
ansambluri au fost atacate lucrările de pe acum, deschizindu-se front 
de lucru pentru primul trimestru al anului viitor.

RISIPITORII DE PE CALEA LAPTELUI...

In 15 — 50 pungi ; 
în 16 — 112 pungi. în... 
Dar să ne oprim. 
Cititorii vor să știe, 
probabil, ce reprezintă 
aceste cifre. Sint zi
lele din noiembrie șl. 
respectiv, numărul de 
pungi cu lapte (din 
plastic) sparte în 
București, numai la 
complexul comercial 
din Drumul Taberei

nr. 32, datorită defec
telor de fabricație. 
Dar cu aceste exem
ple sintem departe de 
a înfățișa risipa pe 
care o face (și-o plă
tește I) Fabrica de 
lapte București. Iată, 
spre edificare. ce-ar 
arăta un eventual cal
cul : dacă la fiecare 
dintre cele peste 100

de centre de distribu
ție a laptelui din Ca
pitală s-ar sparge zil
nic numai 20 de pungi, 
s-ar pierde — șl din 
păcate se pierd I — 
pe calea... risipei pes
te 4 500 lei. Restul 
calculelor să le facă
— dar cit mai repede
— conducerea fabri
cii !

POȘTĂ PE... „PLATOUL ROMANILOR"

In municipiul Alba Iulia a fost dat in folosință un modern oficiu 
poștal. Noua unitate oferă locuitorilor servicii poștale șl telefonice 
diverse : convorbiri interurbane, coletărie, primiri și expedieri de scri
sori și mandate poștale, abonamente pentru presă. In incinta oficiului, 
amplasat în cartierul „Platoul Romanilor", funcționează și un chioșc 
pentru difuzarea presei.

PIAȚA, LA VASLUI

E foarte greu pentru 
o gospodină din Vas
lui, și chiar din Birlad. 
să-și poată procura 
intr-un timp, cit mai 

■șcurt posibil toate le-, 
1 gumele și zarzavaturile 
de care are nevoie. Fie 
că anumite produse nu 
se găsesc deloc intr-e 
anumită zi, fie că tre
buie să le caute la

4-5 chioșcuri, indife
rent ale cui sint aces
tea (I.L.F., Agrocoop, 
I.A.S.). La un chioșc 
se găsesc, de pildă 
cartofi, dar nu e fir de 
pătrunjel. La altul sini 
numai morcovi — din
tre rădăcinoase — și 
citeva conserve ș.a.m.d 
Ceapa, cartofii, bulio

nul, prunele uscate, 
ca să nu' mai vorbim 
de usturoi, sint aduse 
cu Intermitență, nerit
mic. Și toate acestea 
în timp ce o mare 
parte din produsele 
menționate mal sus 
stat stocate in can
tități suficiente in de
pozite.

Vedere panoramică a cartierului bucureștean Drumul Taberei Foto : S. Cristian

r

„Inventa
riada“

Hotărîrea

Acum cițiva ani, locuitorii sa
tului Ghindari-Mureș au obser
vat, cu mirare, că una din ber
zele migratoare, care poposea in 
timpul verii pe aceste meleaguri, 
n-a mai vrut să plece toamna, 
odată cu suratele ei. „O ti piară 
de foame, cum s-o ajutăm 7" — 
și-au spus oamenii. Dar barza 
s-a dovedit foarte descurcărea
ță, găsindu-și hrană și adăpost 
in jurul șirelor de fin din gos
podării. De atunci, toamnă după 
toamnă, barza a rămas pe loc. 
Singură-singurică. Pină In toam
na aceasta, cind. urmindu-i 
„pilda", o mai rămas cu ea o 
surată. Ce și-o fi zis 7 De ce să 
facă atlta drum... aerian pini in 
țările calde, că doar tot trebuie 
să se întoarcă la primăvară ?_ 
Pină atunci, ornitologii urmeaza 
să-și dea cu părerea asupra a- 
cestei curiozități. Vor fi fi— 
berzele de acord 7

Rubrică redactată de

L
Petre POPA
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții „Scânteii*

instanță, eu 
cum reiese

«... ____ __ ______  se aflau in
sertar, încuiate. Și dacă mâ duceam in ma
gazia după orele de program o făceam nu 
din cine știe ce interese meschine — cum 
greșit sint acuzat — ci din grijă față de 
avutul obștesc ; ceea ce nu reușisem să fac 
peste zi făceam seara, după terminarea 
programului.

în linii mari, cam așa s-a apărat în in
stanță Constantin Carata, fost gestionar la 
magazinul „Cabana". Apărare care, ta fața 
probelor, de netăgăduit ale acuzării, nu i-a 
fost de nici un folos. Pentru cei 76 725 lei 
sustrași din gestiune, pentru falsurile co
mise, C. Carata a fost condamnat la cinci 
ani închisoare. Pentru stabilirea exactă a 
prejudiciului cauzat de fostul gestionar și 
trimiterea lui in judecată a fost nevoie insă 
nu de unul ci de mai multe inventare. 
Astfel :

— la primul inventar s-a constatat 
lipsă de 16 805 lei ;

— la cel de-al doilea — 27 420 lei ;
— la cel de-al treilea — 58 458 lei ;
Pentru ca, ta finaL paguba exacta eă fie 

de 76 725 lei.
Explicația : in timpul inventarierii, re

vizorii contabili... uitau să aplice sigiliul 
pe sertarele in care iși incuiau actele. 
C. Carata venea, descuia și... .aranja" lis
tele deja Întocmite, umflind astfel, artifi
cial, gestiunea cu zeci și zeci de mii de Lei. 
După care, a doua zi, revizorii.., trudeau la 
inventarierea deja falsificată. Și, apoi, o 
luau din nou de la cartat I L’n fel d? slsi- 
fiadă. Vorba proverbului: cine face și des
face toata vara are ce face !

Pentru pagubele cauzate in gestiune C. 
Carata a fost condamnat la Închisoare,

Pentru pagubele cauzate de re-re-rein- 
ventarieri. cine plătește ?! Nu de alta dar, 
dună „procedeul" de păstrare a actelor 
mai sus amintit, infractorul putea foarte 
bine să lata basma curată !

— Nu este adevărat, onorată 
nu am falsificat nimic. După 
și din dosar, actele de revizie

o

instanței 
e lege!

— Noi nu împiedicăm cu nimic folosirea 
normală a locuinței. Reclamanta vrea să 
ne șicaneze.

Replica; de mal sus a răsunat pentru pri
ma oară în pretoriul instanței... cu opt ani 
in urmă ! Atunci cind, prin hotărire jude
cătorească, soții L și I. P. au fost obligați 
să lase libera intrarea ta camerele apar
tamentului, precum și intrarea in depen
dințe... fiicei lor adoptive E. P. Hotărire 
pusă mai apoi in aplicare prin executorii 
judecătorești.

Replica de maj sus a răsunat însă iarăși, 
de curind, în pretoriul aceleiași instanțe. 
De ce ? Pentru că soții P. au sfidat hotă- 
rirea judecătorească, au încălcat legea : 
s-au opus — din nou I — folosirii depen
dințelor de către E. P. Iar acum — trimiși 
în judecata pentru nerespectarea hotăririi 
judecătorești — încearcă să păcălească a- 
devărul. să scape nepedepsiți ! Susținerile 
lor se dovedesc insă neadevărate I

Dintr-un motiv sau altul, între oameni 
se pot ivi la un moment dat neînțelegeri, 
conflicte. Mai mici sau mai mari. Neînțe
legeri pe care părțile le pot rezolva sin
gure — și. nu odată, le rezolvă 1 — sau 
neînțelegeri pe care părțile nu le pot re
zolva singure. Pentru că oamenii nu reu
șesc să fie întotdeauna obiectivi in ceea ce 
li privește sau pur și simplu pentru că 
unii nu vor să fie obiectivi. Și atunci se 
adresează justiției, se dă o hotărire jude
cătorească. O hotărire cu putere de lege, 
un act al organelor de stat, care trebuie 
respectat cu sfințenie — în spiritul și litera 
sa !

Soții P. sint părinții vitregi a| E. P. Ade
vărul nu are însă decit „părinți" buni, nu 
poate fi „Înfiat" prin minciuni. Drept care, 
pentru nerespectarea hoțăririi judecăto-

reștl, instanța i-a sancționat pe L. și I. P. 
cu 1 500 lei amendă penală.

Pentru că nu se poate pune de strajă 
lingă fiecare hotărire judecătorească un 
executor judecătoresc, cite un om al legii 
intre toți foștii reclamanți și pirîți. Pen
tru că instanțele nu pot judeca la nesfirșit 
aceleași și aceleași cazuri.

Pentru că legea trebuie respectată I

diferența în plus, încasată...
Trebuie să recunoaștem că nu o dată, în 

comerțul cu păsări vii, ceva pierde din 
greutate : după cum se vede, mai ales, 
simțul de răspundere al unora puși pe 
căpătuială I

Găinile 
slăbeau

„Rețeta“
din tribunal

Replică la un 
act huliganic

văzînd...
„din ochi'

Ampicilină 
A slavi tal 
Gerovital 
Distonocalm 
Vitamina PP 
Scobutil 
Madiol

— 877 capsule
— HO drageuri
— 49 di*ageuri
— 2 flacoane
— 51 comprimate
— 67 comprimate
— 42 comprimate

Hala Traian. Venind dinspre Piața Uni
rii, un tramvai oprește în stație. Coboară 
lume — urcă lume. Tramvaiul pornește din 
nou. Din fugă, cineva se agață de scară, 
de ușile închise. Omul este tirît ciți- 
va metri. Noroc că in apropiere se află 
si un milițian. Plutonierul Nlcu Ionescu de 
la I.M.M.B.. serviciul circulație. Milițianul 
a intervenit, a oprit tramvaiul și l-a dus 
pe norocos pe trotuar. Șl. evident, i-a a- 
mintit cind, cum șl pe unde se urcă in
tr-un vehicul !

Constantina Vlăduț, vînzătoare în Piața 
Moșilor, a fost prinsă înșelind cumpărăto
rii la cintar. Cu toate acestea, în instanță.,,

— Sint nevinovată, onorat tribunal.
— Este adevărat că, pentru păsările vln- 

dute, ați solicitat de la cumpărătorul D. I. 
suma de 55 de lei ?

— Da !
— ...de la cumpărătorul I. S, stima de 

56 lei ?
— Da.
Una cite una, Constantina Vlăduț recu

noaște toate sumele încasate. (In paranteză 
fie spus, faptele ar fi fost și greu de negat. 
Inspecția comercială, miliția și, dta nou, 
miliția au reținut — prin procese verbale 
de constatare I — nu mai 
(10 !) clntărlri inexacte, in 
rătorilor. Pagubele : în jur 
cintărlre !).

— Atunci, ce 
cătorul.

— Greutatea 
tribunal ! Cind 
țile corespundeau cu prețul încasat Pină 
cind le-au cîntărit organele de control, pă
sările au scăzut ta greutate. De alei —

puțin de zece 
dauna cump$- 
de 3 lei la o

contestați ?! întreabă jude-

reală a păsărilor, onorat 
le-am cîntărit eu. cantlta-

Fără să citească 
îl pot numi — adesea cu ____  ____
exactitate — după medicamentele prescri
se. De data aceasta ii rugăm să nu încerce 
să facă acest lucru. Pentru că coca ce se 
poate citi mai sus, deși pină la urmă indică 
o anume „maladie", nu este, totuși, o re
țetă. Este pur și simplu lista de medica
mente sustrase de inculpatul M. G.. fost 
salariat la Uzina de medicamente Bucu
rești.

Deși pină acum a mai fost condamnat 
de cinci ori pentru diferite sustrageri, după 
cit se pare M. G. nu s-a lecuit de vechea 
lui „meteahnă" — furtul. Drept care... a 
încercat și la uzina de medicamente !

Ceea ce ne-a reținut insă atenția este cu 
totul altceva ; atitudinea soției sale, N. G. 
In timpul procesului, pentru a micșora va
loarea prejudiciului — deci și a viitoarei 
pedepse I — M. G. a afirmat că o parte 
din medicamente nu ar fi sustrase, ci cum
părate de soția sa. pe bază de rețetă? Che
mată să depună mărturie, deși avea lacrimi 
ta ochi, ea nu repetă însă minciuna soțu
lui, adoptă o altă poziție — spune adevărul.

Sperăm ca, măcar de data aceasta, „re
țeta" cea bună a tribunalului, susținută și 
de atitudinea soției, să-și spună, totuși, 
pină la urmă cuvîntul ?! Să-1 vindece pe 
nărăvitul la furt !

diagnosticul, farmaciștii 
—~ cu foarte multă

— Iertare, onorată instanță ; eram Iritat, 
nu mi-am dat seama ce fac.

Ședință publică la Judecătoria sectorului 
4. In instanță — Ilie Gheorghe. de profesie 
dansator. Norocosul din statia de tramvai. 
Acuzația : ultraj. Milițianul a fost lovit si 
insultat de către I.G., proaspătul salvat de 
la accident I De la contravenția la legile 
circulației, la contravenția la legile ome
niei, la infracțiune.

Faptul în sine pare incredibil. Si totuși, 
așa s-au întimplat lucrurile. S-au intîm- 
plat așa, deoarece I.G. a pierdut din vedere 
că salvatorul său. pe Ungă calitatea de 
om. o Îndeplinește și pe aceea de OM al le
gii ! A pierdut dta vedere apoi că nimănui 
nu-I este îngăduit să lezeze pe omul în uni
formă albastră, învestit de lege să vegheze 
asupra ordinii publice. Cel care prin ati
tudinea lor aduc prejudicii activității celor 
Însărcinați să vegheze ca legea să nu fie 
Încălcată, nu pot. nu-i DREPT, să nu eu- 
fere rigorile legii.

Notăm aici sentința instanței ; opt luni de 
închisoare.

Gestul huliganic al lui I. G. merită însă 
si judecata, și oprobriul opiniei publice I

Titus ANDREI
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LA PRODUSE DIN INDUSTRIA CHIMICĂ
Industria chimică — ramură cu un sus)inut ritm de dezvoltare —■ se nu

mără printre.prineipalii consumatori de energie electrică și combustibil. Aproa
pe 25 la sută din consumul industrial de energie electrică a țării revine în 
acest an unităților Ministerului Industriei Chimice. Angrenate în eforturile 
întregii țări pentru folosirea rațională, cu maximă chibzuință a energiei și com
bustibilului, colectivele din întreprinderile chimiei au economisit în trei tri
mestre din acest an 133 milioane kWh energie electrică și 31 400 tone combus
tibil convențional. Comparativ cu anul trecut, consumul de energie și combus
tibil s-a redus pe ansamblul ministerului cu peste 280 milioane kWh și circa 
250 000 tone combustibil convențional, în condițiile realizării unui volum de 
producție simțitor sporit. Economiile, rezultat al preocupărilor pentru intro
ducerea unor tehnologii moderne, creșterea gradului de recuperare a energiei

secundare, raționalizarea consumurilor energetice și tehnologice ș.a., puteau fi 
Insă cu mult mai mari dacă, în același timp, Ta o serie de produse, normele de 
consum nu ar fi fost depășite cu 71 milioane kWh energie electrică și cu 65 700 
tone combustibil convențional.

Ancheta noastră, întreprinsă în cîteva mari unități chimice, urmărește să 
reflecte modul în care se acționează pentru traducerea operativă în viață a sar
cinilor stabilite prin hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a preve
derilor Decretului Consiliului de Stat referitoare la gospodărirea rațională a 
energiei electrice și combustibilului, la reducerea consumurilor pe cîteva din 
produsele energointensive, care înglobează o mare cantitate de energie — 
și anume : CAUCIUC SINTETIC, UREE, AMONIAC și SODĂ ELECTROLITICĂ.

Răspund specialiști din trei mari unități
Am adresat următoarele întrebări t

1. CARE ESTE NIVELUL CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL Șl ENERGIE ELEC
TRICĂ Șl CE MĂSURI S-AU APLICAT PENTRU REDUCEREA ACESTORA ?

2. CE ACȚIUNI SE PRECONIZEAZĂ IN ANUL 1974 ÎN SCOPUL GOSPODĂRIRII RA
ȚIONALE A RESURSELOR ENERGETICE ? Ictâ răspunsurile primite .

Ing. Stancu ZAMFIR,
director coordonator de producție la Combinatul petrochimic din Borzești

IDupă 10 luni din acest an se poate spune că ac-
■ țiunea de reducere a consumului de combustibili 

si energie. începută încă din Ianuarie a.c., a dat re
zultate pozitive pe ansamblul combinatului. Astfel, 
s-au economisit peste 48 000 tone combustibil conven
tional și 10,5 milioane kWh energie electrică, estimîn- 
du-sc obținerea pină la sfirșitul anului a unor eco
nomii suplimentare de 4 500 tone combustibil con- 
x cnțional și 1.5 milioane kWh. Principalele produse 
la care s-au realizat substanțiale reduceri de con
sumuri sint : fenol, stiren. clorură de vinii, cauciuc 
sintetic ș.e. Economiile puteau fi cu mult mai mari 
dacă' la fabricarea sodei solide, la cracarea gazului 
metan pentru acetilenă ș.a. nu se depășeau normele 
de consum stabilite.

Intre măsurile aplicate în acest an se numără ur
mărirea atentă a proceselor de ardere in cuptoarele 
tehnologice. încărcarea judicioasă, la capacități spo

rite a Instalațiilor, prevenirea opririlor accidentale. 
Pentru încadrarea în normele de consum la produ
sele la care s-au înregistrat depășiri avem în vedere : 
etanșeizarea cuptoarelor de solidificate a sodei caus
tice. îmbunătățirea raportului de amestec abur-butene 
la instalația de butadienă. revizuirea instalațiilor elec
trice de la electrolizoare.

2 Dintre acțiunile ce vor fi finalizate în anul vil-
■ tor desprindem : modernizarea instalației de gaz 

inert prin montarea de cazane recuperatoare (eco
nomii — 4 520 tone combustibil convențional) j creș
terea gradului de recuperare a căldurii condensului 
(economii — 20 800 tone combustibil convențional) j 
recuperarea căldurii benzinei la instalația de cracare 
termică ș.a. (economii — 12 600 tone combustibil con
vențional).

Turnu-Măgurele
Ing. Leu TROFIM,

director tehnic Ia Combinatul chimic din Turnu-Mâgurel^

— arderea deșeurilor gazoase de 
la instalația de oxoalcooli ; redu
cerea consumului de abur, prin u- 
tilizarea aburului in centrala ter
mică. de la oxonare la distilarea 
aldehidelor; recuperarea aburului

• COMBINATUL CHIMIC
— recuperarea condensului de la 

instalația do uree ; eliminarea pier
derilor de retur a condensului ; do
tarea cu debitmetre a consumato
rilor de abur ; prevenirea defec
țiunilor de la instalația de recu
perare a condensului la fabrica de

IDeși la o serie de produse — uree, acid sulfuric,
• nitrocalcar, acid azotic, azotat de amoniu granulat 

ș.a. — s-au obținut economii de combustibil și ener
gie electrică, totuși, depășirile înregistrate la instala
țiile de amoniac I și II (ca urmare a unor frecvente 
opriri a utilajelor tehnologice) au dus. do ansamblul 
combinatului, la neincadrarea în nivelurile de con
sum stabilite. Am avut in vedere funcționarea la para
metrii stabiliți a mașinilor și instalațiilor, evitarea mer
sului „in gol** al motoarelor ș.a. îmbucurător este faptul 
că la instalația de amoniac II, în luna octombrie am 
reușit să ne încadrăm, pentru prima dată, în norma 
de consum aprobată.

2 Cele 495 tone combustibil convențional șl 215 mii
• kWh energie electrică, care urmează să-i econo

misim în anul viitor (in plus față de ceea ce se va 
înregistra prin valorificarea resurselor energetice se
cundare), se vor obține în principal pe seama funcțio
nării optime a instalațiilor tehnologice — principala 
problemă a unității noastre. Acțiunile de economi
sire a energiei electrice și combustibilului constau în 
refacerea integrală a izolației termice a agregatelor 
și conductelor, recuperarea condensurilor și comple
tarea instalației cu oale de condens, în punerea în 
funcțiune a celui de-al 4-lea ventilator la stația de 
spălare aer.

Ing. Horațiu IONESCU,
din cadrul serviciului coordonare al întreprinderii de produse anorganice 

din Rm. Vîlcea

1 Bilanțul energetic al Întreprinderii noastre in-
• dică. la ora actuală, următoarele economii: Ia ener

gia electrică — aproape 25 000 kWh, cantitate care 
va crește pină la sfirșitul acestui an la circa 30 mii 
kWh. in același timp insă, s-au depășit consumu
rile de combustibil cu 13 mii tone combustibil con
vențional. Funcționarea in regim optim a instalației 
de oxoalcooli. realizarea unei noi scheme de alimen
tare cu energie la uzina de sodă sint două din prin
cipalele măsuri care au dus la obținerea economiilor. 
Dar economiile au fost diminuate de pierderile pro
vocate de aprovizionarea defectuoasă cu materie pri
mă. ceea ce a dus la scăderea randamentului in unele 
instalații tehnologice, la neatingerea parametrilor pro

iectați de către instalația de clorură de vinii, la defec
țiuni mecanice.

2 Volumul de economii stabilit pentru anul viitor —
■ 2 000 tone combustibil convențional și 500 mii kWh 

energie electrică (care se adaugă economiilor obți
nute prin recuperarea resurselor energetice secun
dare) — se va realiza prin îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație a sării cristalizate, izolarea canalelor de 
aer cald de la calcinatoarele de sodă, completarea 
izolațiilor termice, raționalizarea consumului de ener
gie electrică, prin reducerea iluminatului la instala
țiile exterioare ș.a.

în majoritatea cooperativelor agri
cole din județul SUCEAVA au fost 
asigurate condiții corespunzătoare 
pentru iemarca animalelor. In rin- 
durile de față vrem să arătăm insă 
că unele construcții zootehnice nu 
sint terminate, ceea ce se resimte ne
gativ asupra stării animalelor, a- 
supra producției de lapte și 
carne. La Ferma zootehnică Rcș- 
cani. medicul veterinar Constantin 
Cojocaru ne spunea că. in uitima 
luna, 60 vitei intre 12 și 13 luni, 
adăpostiți necorespunzător. n-au în
registrat nici un spor in greutate. 
De asemenea, de la cele 277 vaci 
s-ar putea mulge zilnic cu 300 litri 
lapte mai mult, dacă animalele n-ar 
fi Înghesuite in numai două graj
duri, fiecare avind o capacitate de 
100 capete. De ce sint prost adăpos
tite animalele? Aici, un grajd, con
tractat în luna mai cu întreprinde
rea intercoop&ratisiâ de construe;ii- 
montaj din Fălticeni, a fost început 
abia in luna octombrie. Normal, con
strucția se află la centură, fiind e- 
fectuaie doar 40 la sută din lucrări. 
Un caz izolat ? Nicidecum. în situa
ția fermei din Roșcani se află și alts 
ferme din raza asociației. Cele 
două grajduri cu o capacitate de 120 
Jocuri fiecare, din Dolhasca, aveau 
\ermen de predare la 20 noiem- 
Xie ; la ele abia urmează să fie exc-
\t’e șarpanta. învelitoarea din plăci 

Ijbociinent, instalațiile electrice 
interioare, fosele etc. Ne- 

la timp a celor două adă- 
5^ează crescătorilor de ani- 
^kgreutăți. Pentru lărgirea 

^|dăpostire șl așa neco- 
^Lferma a trebuit să 

^fcti similare 110 vitei, 
^famai 100—250 kilo- 

^Lurmă sint și lu- 
grajdurilor, de 

la fermele din Liteni. Chilișeni șl 
Reuseni. La Reușeai, de pildă, La 
construcția celor două grajduri lu
crează o singură echipă compusă din 
10 oameni.

Care sint cauzele acestor mari în- 
tîrzieri ? Am adresat această între
bare tov. Mihai Miron, inginer-șef 
la întreprinderea intercooperatistă de 
construcții montaj — Fălticeni. „Am 
primit documentația tehnică cu foarte 

DEFECȚIUNILE ÎN ORGANIZAREA MUNCII AFECTEAZĂ 
RITMUL, CALITATEA Șl COSTUL LUCRĂRILOR

multă întârziere, abia în mai—iunie 
a.c. Din această cauză, majoritatea 
celor 17 grajduri au fost începute 
tirziu. Lipsa materialelor de con
strucție constituie un alt aspect al 
problemei. în acest an nu s-a repar
tizat nici măcar o singură cărămidă. 
Șl noi am avut lipsuri in asigurarea 
punctelor de lucru cu materiale și 
forță de muncă. Dar toate acestea 
puteau fi soluționate dacă proiectan
tul ne-ar fi dat documentațiile la 
timp**.

Din partea proiectantului și-a ex
pus părerea ing. Gherontie Doboș, 
șefii] oficiului de proiectări și con
strucții agricole. „Principial, construc
torul are dreptate — spunea el. După 
legislația In vigoare ar trebui să pre
dăm documentația către constructor 
pină la finele primului semestru al 
anului care precede anul de plan. 
Dar respectarea legii nu depinde nu
mai de proiectanți, ci și de benefi- 

clari. în mod normal, asociațiile în- 
tercooperatiste de creșterea animale
lor ar trebui să știe cu cel puțin un 
an inainte ce obiective de investiții 
trebuie să realizeze in anul următor. 
Numai așa, în baza unor comenzi 
ferme de proiectare din partea bene
ficiarului, am putea preda la timp 
constructorului documentația respec
tivă. La rindul său, constructorul ar 
avea timpul necesar să pregătească 

investiția, asigurind materialele de 
construcții și forța de muncă".

Acum, cind iarna bate la ușă, sint 
necesare acțiuni energice din partea 
direcției agricole a județului, a uniu
nii județene a cooperativelor agricole 
de producție, a celorlalte organe res
ponsabile pentru impulsionarea lu
crărilor și terminarea lor In cel mal 
scurt timp posibil.

Și în județul ARAD se află în 
construcție numeroase obiective a- 
grozootehnice: complexul pentru
creșterea porcilor Ceala-Arad. ferma 
avicolă de reproducție, anarținind 
I.A.S. „Avicola"—Arad, îngrășătoria 
de taurine din Nădlac. Termenul lor 
de dare in folosință este 30 noiem
brie a-c. Cu alte cuvinte, peste cîteva 
zile ar trebui ca animalele să-și ia 
locul in grajduri. Dintr-o recentă a- 
nallză a situației de pe șantiere re
zultă că nu va fi așa. La complexul 
pentru creșterea porcilor, Ceala,

Rearsfe secundare -
principala rezervă de economie

• COMBINATUL PETROCHIMIC DIN BORZEȘTI
— înlocuirea arzătoarelor neco

respunzătoare ; recuperarea gazelor 
reziduale si folosirea lor drept 
combustibil la secția stiren ; recu
perarea gazelor combustibile care

— recuperarea fracției combusti
bile de oxid de carbon, a conden
sului și utilizarea acestuia în ca- 
zanele recuperatoare de la fabrica 
de acid azotic î recuperarea căl
durii de la gazele rezultate din ar

• COMBINATUL CHIMIC DIN CRAIOVA

• ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE ANORGANICE 
DIN RM. VILCEA

Ce armă „rafcgraHa" 
consumurilor

CAUCIUC SINTETIC
• La fiecare tonă de cauciuc sintetic realizată In Combinatul pe

trochimic din Borzești s-a obținut o economie de 141 kWh energie 
electrică.

UREE
o Cel mal mic consum de energie electrică pe tona de uree fa

bricată se realizează. în prezent, la Combinatul chimic din Craiova 
(pe o instalație similară, la Tr. Măgurele, denumită aci nr. 2, se 
consumă în plus 12.9 kWh energie electrică pe tona de uree).

• în 4 din cele 5 instalații care produc uree s-au obținut eco
nomii de energie electrică, în acest an, de peste un milion kWh.

AMONIAC
• Tona de amoniac a fost realizată, la combinatele chimice din 

Craiova și Tr. Măgurele, cu un consum de combustibil convențional 
mai mare cu 30 kg și, respectiv, 190 kg față do norma planificată.

• Normele (le consum de energie electrică pentru o tonă din acest 
produs au fost depășite — in ambele combinate — cu 2 kWh și, 
respectiv, 91 kWh.

e Cu cantitățile de combustibil consumate In plus se puteau ob
ține în combinatele amintite o producție de 22 mii tone amoniac.

SODĂ ELECTROLITICĂ
• La Uzina de produse sodice din Rm. Vîlcea și la Uzina chimică 

din Borzești. pe fiecare tonă de sodă electrolitică s-a consumat supli
mentar 10 kWh și, respectiv, 22 kWh energie electrică.

Ancheta realizată de
Constantin DUMITRU, Dan CONSTANTIN

care se execută în regie pro
prie de către întreprinderea de 
selecție și creștere a porcilor Arad, 
două hale de montă, trei hale de 
creștere șl cinci hale de îngrășare 
n-au fost realizate, cu toate că ter
menele de predare erau stabilite, in 
ordine, pentru 31 martie, 30 iunie și, 
respectiv, 30 septembrie a.c. Princi
pala cauză a acestei stări de lucruri 
este lipsa de materiale care n-a fost 

acoperită cu repartiții de către de
partamentul I.A.S.

Am cerut explicații și in legătură 
cu îngrășătoria de taurine din Nădlac, 
al cărui for tutelar este Trustul 
I.A.S. Arad și unde, dintr-un volum 
total de lucrări in valoare de 8,5 mi
lioane lei, s-au realizat doar 5,5 mi
lioane lei. La două grajduri, lucră
rile de construcție au fost executate 
in proporție de 70 La sută, iar la fil
trul sanitar — in proporție de 75 la 
sută. Practic, a fost terminată doar 
construcția unui singur grajd. Dacă 
pină in luna mai a.c. erau certitudini 
că investiția va fi realizată la terme
nul stabilit, de atunci Încoace șantie
rul 6 Arad al Trustului de construcții 
industriale Timișoara nu a luat mă
suri ferme pentru redresarea activi
tății pe șantier. Ba, mal mult : prin 
unele acțiuni, insuficient gindite, a 
fost dezorganizată activitatea. Pe 
șantierul din Nădlac, forța de muncă 

se mal ard la facla rafinăriei. In
fectul ? 32 700 tone combustibil con
vențional vor fi recuperate in acest 
an și 69 650 tone combustibil con
vențional In anul 1974.

derea negrului de fum. Prin apli
carea acestor măsuri, în acest an so 
vor recupera 9 450 tone combustibil 
convențional, iar in anul viitor peste 
12 mii tone combustibil convențio
nal.

expandat la condensul rezultat din 
calcinator. Se vor recupera în acest 
an peste 12 300 tone combustibil 
convențional, iar în 1974 aproape 
13 000 tone combustibil convențio
nal.

DIN TURNU-MĂGURELE
azotat de amoniu. Recuperările de 
combustibil prevăzute pentru acest 
an însumează 3150 tone combustibil 
convențional, estimîndu-se pentru 
anul 1974 un volum de recuperări 
de peste 6 000 tone combustibil.

a fost retrasă, rămînind doar 25—30 
de muncitori. Din cauza nerealizării 
la' termen a acestei investiții, aproape 
3 000 de taurine stau înghesuite în 
spațiile de adăpostire de la celelalte 
întreprinderi agricole de stat din ju
deț, Fiecare zi de întirziere a punerii 
In funcțiune a îngrășătoriei din Nă
dlac înseamnă o pierdere de circa 
3 tone carne din producția anului 
viitor. De asemenea, la ferma avicolă 
de reproducție aparținînd I.A.S. Avi
cola Arad, executant șantierul 8 Arad 
al T.C.I. Timișoara, lucrările sint 
intîrziate din cauza lipsei de pe șan
tier a unor materiale de construcții 
și utilaje. Anul acesta nu se vor ter
mina decit 14 hale din cele 18 prevă
zute, fapt ce se va repercuta în ne- 
realizarea producției de ouă, necesare 
reproducției.

Situația de pe cele trei șantiere 
din județul Arad duce la concluzia că 
organele competente trebuie să ia 
măsuri pentru asigurarea unui ritm 
susținut de execuție. în condiții de 
calitate superioară a tuturor lucră
rilor restante.

Atenție deosebită trebuie acordată 
executării lucrărilor in condiții de 
economicitate, luării unor măsuri ho- 
tărite pentru evitarea oricărei risipe 
de materiale, pentru reducerea cos
tului construcțiilor. Terminarea In
tr-un timp cit mai scurt și punerea 
in funcțiune a obiectivelor destinate 
producției zootehnice reprezintă În 
prezent una din sarcinile de primă 
însemnătate si urgentă pentru orga
nele de partid și agricole, pentru 
conducerile șantierelor șl ale unită
ților agricole beneficiare.

Gheorghe PARASCAN 
Constantin S1M1ON 
corespondenții „Scînteii*

Cadre bine
(Urmare din pag. I)

de-a lungul întregii sale vieți — șl 
această obligație este și mai impe
rioasă pentru comuniști, ca membri 
al partidului ce conduce societatea, 
și cu atit mai mult pentru cadrele 
de partid sau do stat. Fără îndoială, 
experiența de viață, elanul revolu
ționar iși au importanța lor, dar 
numai cu ele nu se poate conduce 
societatea, nu se poate făuri o eco
nomie modernă, la nivelul noilor 
cuceriri ale științei și tehnicii. A 
Învăța permanent, a uni experiența 
vieții și elanul revoluționar cu ști
ința este una din îndatoririle de 
bază ale comuniștilor și, în primul 
rind, a cadrelor, a activiștilor de 
partid șl de stat. Se poate defini 
ca o axiomă că sporirea competen
tei cadrelor este o sarclnă-chcie 
pentru dezvoltarea și perfecționarea 
rolului conducător al partidului in 
ansamblul său.

Problema perfecționării pregătirii 
cadrelor se pune și mai acut in 
etapa actuală, cind ritmul fără pre
cedent de dezvoltare a științei șl 
tehnicii, gradul tot mal mare de 
complexitate a vieții economice și 
Bociale impun o perpetuă împros
pătare a cunoștințelor, o permanen
tă ținere la curent cu tot ceea ce 
Intervine nou. In condițiile de azi, 
cind conducerea activității economi
ce și sociale se bazează pe metode 
științifice, ins uși rea acestora consti
tuie un imperativ pentru toate ca
drele de partid. Tocmai aceste ne
cesități le-au avut in vedere măsu
rile adoptate de partid in ultimii 
ani privind Instituirea sistemului 
de reciclare, organizarea la nivel 
central a unor cursuri de perfecțio
nare pentru cadrele din cele mal 
diferite sectoare de activitate. Dar 
aceasta nu înseamnă că problema 
perfecționării cadrelor privește nu
mai instituțiile de invățămlnt sau 
organele centrale care au răspun
deri directe în acest domeniu. Așa 
cum arăta in cuvintarea sa tova
rășul Nicolae Ceaușescu, fiecare co
mitet județean de partid, pornind 
de la cunoașterea necesităților pe 
care le ridică dezvoltarea social- 
economică în raza sa de acțiune, 
este dator să Întocmească un pro
gram de pregătire și perfecționare 
a cadrelor, să controleze zi de zi, 
săptămină de săptămînă cum este 
aplicat acest program.

Este limpede însă că problema 
pregătirii' cadrelor are în primul 
rind un caracter individual ; orlcîte 
cursuri de perfecționare sau reciclare 
s-ar organiza, numai dacă fiecare 
activist se va strădui „să învețe și 
iar să învețe", ințelegind că aceas
ta este o îndatorire de conștiință 
comunistă, o sarcină permanentă 
de partid, vom izbuti 6â obținem 
acea ridicare a nivelului de pre
gătire politică, profesională șl teh
nică cerută de stadiul actual, de 
necesitățile dezvoltării In perspec
tivă.

După cum este bine cunoscut, 
partidul nostru a acordat și acordă 
o mare însemnătate formării ca
drelor tinere, care să împrospăteze 
mereu activul de partid și de stat, 
să fie gata de „a duce mai de
parte ștafeta", să asigure continui
tatea muncii. Călirea partinică a 
tinerelor cadre, educarea lor ca ml- 
litanți hotăriți, cu un înalt spirit de 

. responsabilitate . socială este «o sar
cină de -cea.mai mare răspundere, 
care cere din partea cadrelor mai 
virstnice o muncă inimoasă, plină 
de solicitudine și de răbdare, pen
tru a transmite nu numai cunoștințe, 
dar și experiență, tot ceea ce au 
acumulat — și au fost ajutați de 
partid să acumuleze — de-a lungul 
activității lor.

Tinerele cadre se formează în 
muncă, în lupta pentru realizarea 
sarcinilor, pentru învingerea greu
tăților. De aceea, procedează greșit 
acele organizații sau acei activiști 
care, manifestând rețineri, de fapt 
neîncredere, ezită să încredințeze 
sarcini mai dificile cadrelor tinere 
pe motivul • lipsei de experiență — 
așa cum, la fel de greșit procedează 
și cei care se mulțumesc să repar-, 
tizeze unor cadre tinere sarcini din 
cele mai complicate, fără îndruma
rea și fără ajutorul concret necesare
— ceea ce se poate solda cu 
eșecuri.

O problemă de însemnătate capi
tală căreia organizațiile de partid 
trebuie să-i acorde în. mod perma
nent o maximă atenție este călirea 
morală a cadrelor. Cadrele se for
mează și oresc viguros numai in 
„aerul tare" al exigenței partinice. 
Spiritul de așa-zisă „toleranță", de 
cocoloșire sau mușamalizare a gre
șelilor, tocirea criticii și autocriticii, 
menajarea susceptibilităților, tre
cerea cu vederea a unor manifes
tări, chiar în germene, nesănătoase 
nu pot avea decit un singur efect
— stagnarea, acumularea de defi
ciențe, cu consecințe profund ne
gative atit asupra activității din 
locul respectiv, cit și a evoluției 
cadrelor. Neobosit trebuie re
amintit adevărul că activistului 
de partid, omului căruia partidul îi 
încredințează sarcini de conducere, 
indiferent la ce nivel, i se cer in 
mod obligatoriu o moralitate desă
vârșită, o înaltă principialitate, o 
conduită etică exemplară în muncă, 
in societate, în familie — în în
treaga lor viață.

O latură deosebit de importantă 
a activității cu cadrele o consti
tuie repartizarea lor judicioasă în 
raport atit cu calitățile lor perso
nale, cît și cu necesitățile specifice 
ale fiecărui Ioc de muncă. „Omul 
potrivit la locul potrivit", această 
maximă capătă o pondere și mai 
mare cind „locul".respectiv este un 
loc cu atribuții de conducere a u- 
nor sfere ale vieții sociale. Dar oare 
s-ar putea susține că în toate orga-

Imagine din secjia mecanica a întreprinderii de mașini-unelte si agregate 
din Bucurefti

pregătite
nlzațille se acordă grija și atenția 
cuvenite pentru realizarea acestui 
deziderat — că nu dispărut cazu
rile cind repartizarea cadrelor se 
face cu destula ușurință șl super
ficialitate, după impresia gene
rală, după „auzite" etc.? Dacă for
malismul și subiectivismul aduc pre
judicii in orice domeniu, in politica 
do cadre aceste prejudicii sint, fără 
Îndoială, și mai mari, deoarece se 
repercutează asupra unul întreg co
lectiv, unei unități sau sector de 
activitate. In multe din cazurile 
cind in raza de acțiune a unor or
ganizații' de partid se înregistrează 
Lipsuri sau deficiențe, se poate con- 
Blata că acestea sint legate de in
suficienta grijă pentru repartizarea 
In acele sectoare a unor cadre ca
pabile, bine pregătite și temeLnlc 
educate in spirit partinic.

Esențialul este ca in repartiza
rea cadrelor să se țină Întotdeauna 
seama cu strictețe de criteriile sta
bilite de partid privind calitățile 
politico, profesionale șl morale, 
privite In strînsă interdependență. 
Se știe cit de categoric a cerut con
ducerea partidului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tuturor or
ganizațiilor de partid să ia poziție 
fermă, Intransigentă împotriva ori
căror manifestări de ncprlnciplali- 
tate în repartizarea cadrelor — de 
promovare nu după merite, ci 
după relații de prietenie,, rudenie, 
regionalism etc. Tocmai în scopul 
unei temeinice cunoașteri «a calită
ților fiecăruia au fost introduse 
In anii din urmă un șir de regle
mentări potrivit cărora promova
rea cadrelor trebuie să se facă pe 
baza unor concursuri și verificări, 
a aprecierii lor de către masa 
oamenilor muncii, de către co
lectivele In mijlocul cărora lu
crează. In practică, aceste regle
mentări nu sint însă întotdeauna 
respectate. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea sa, 
încă nu se face o seleoție cores- 
Kunzâtoare a cadrelor, în sensul 

otărîrUor și al prevederilor legii. 
Nu s-a pus capăt încă acelor prac
tici birocratice, constind în a apre
cia cadrele exclusiv după dosare, 
după hirtii, și nu printr-un contact 
viu și o cunoaștere directă, după 
calitățile lor reale, după capacita
tea lor de a rezolva cu competența 
sarcinile, verificată in procesul ac
tivității practice, după contribuția 
adusă la aplicarea politicii parti
dului.

Formarea cadrelor presupune, 
poate mai mult decit oricare altă 
muncă, o largă perspectivă, cu
noașterea cu anticipație a nevoilor 
pe care le va crea dezvoltarea în 
continuare a economiei și a celor
lalte seotoare ale vieții sociale. Toc
mai de aceea, partidul a pus în fața 
organizațiilor sale sarcina de a-și 
forma o puternică rezervă de ca
dre în toate domeniile de activitate. 
In legătură cu aceasta pe bună 
dreptate a atras atenția tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asupra faptului 
că unele comitete de partid au în
țeles să soluționeze această sarcină 
In mod formal, prin înscrierea unor 
nume pe diferite liste. Or, pretu
tindeni în organizațiile de partid, 
— inclusiv în acelea unde se mai 
fac auzite lamentări de tipul „n-a
vem cadre" — exista o nesecată re
zervă i potențial^,.țle.. cadre — mun-4 
dtori.* țărâW lutC»(!WUli, oameni* 
dotați, capabili, plini de inițiativă, 
care trebuie cunoscuțl, ajutați să se 
formeze pentru a deveni o rezervă 
de cadre de conducere.

Cea mai mare sursă de asemenea 
cadre o constituie activul de partid. 
Multe, poate cele mai multe din 
organizațiile partidului și-au for
mat in jurul lor un activ larg, pe 
care se bizuie in munca zilnică și 
care le asigură un sprijin deosebit 
de eficient. Din păcate însă, 
nu peste tot activul de par
tid este suficient și- în mod 
sistematic folosit. Unele orga
ne de partid își „amintesc" de 
existența activului numai in situa
ții excepționale, cind întâmpină 
anumite greutăți ; mai persistă ne
clarități la unele organizații cu pri
vire la rolul și atribuțiile activu
lui ; n-au fost lichidate manifestă
rile de formalism care fac ca „ac
tivul" să fie de fapt o foaie dacti
lografiată cu nume de oameni — 
dintre care unii nici nu știu măcar 
că figurează pe tabelul respectiv. 
Așa cum arăta în cuvintarea 
șa la consfătuire tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se impune ca toate or
ganizațiile de partid să mobilizeze 
mai intens activul de partid în în
treaga lor activitate, să valorifice 
imensele resurse de energie și Ini
țiativă care sălășluiesc in acesta, 
să-1 consulte în elaborarea diferite
lor măsuri și hotărîri, în stabilirea 
căilor de înfăptuire a hotăririlor de 
partid și a legilor țării, să-1
antreneze în controlul și în
făptuirea lor, să se ocupe de
lărgirea și Împrospătarea lui
continuă.

Desigur, munca cu cadrele mal ri
dică multe alte probleme — com
poziția, stabilitatea etc. Esențial 
insă pentru asigurarea succesului 
este conducerea nemijlocită, di
rectă, a muncii cu cadrele de că
tre organele și organizațiile de 
partid, pentru ca și in acest dome
niu să se înrădăcineze spiritul par
tinic, revoluționar, propriu întregii 
activități a partidului nostru. Spo
rirea preocupării organelor și orga
nizațiilor de partid pentru perfec
ționarea, promovarea și educarea 
cadrelor in toate sectoarele de ac
tivitate va contribui la creșterea 
continuă a rolului conducător al 
partidului in societatea noastră, la 
sporirea capacității de organizare șl 
mobilizare a organizațiilor de 
partid.
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în anii de după eliberare, 
literatura noastră a parcurs 
o etapă deosebit de semni
ficativă. Privind ansam
blul ei, se pot stabili anu
mite constante, a căror 
prezență dă acestei epoci 
literare un specific, o fac 
deacriptibilă ca ansamblu, 
dincolo dc ceea ce fiecare 
creator a adus original prin 
scrierile sale. Mai ales in 
domeniul prozei, această 
privire de ansamblu 
relevantă.

în perioada la care 
referim au apărut la 
foarte multe cărți de proză. 
O simplă enumerare a au
torilor c&rora li s-au editat 
romane sau proze scurte in 
acest interval de timp duce 
la un bilanț aproape incre
dibil pentru necunoscător. 
Desigur. legea de fler a 
timpului a acționat fără 
greș : o serie dintre acești 
autori au intrat iremedia
bil in uitare, scrierile lor 
răminind să fie păstrate ca 
titluri ce nu promit nimic 
în fișele specialiștilor.

Cărțile viabile insă au 
rezistat examenului vremii. 
Fe acestea le ia in conside
rare sinteza la care ne re
feream. Din examinarea lor 
se pot deduce anumite note 
generale, anumite cons
tante.

Prima dintre acestea îmî 
pare a fi. fără îndoială, 
unitatea idealului politic și 
filozofic. Cărțile valoroase 
ale acestei perioade nu pot 
fi luate în considerare, fă- 
cind abstracție de acest 
ideal, ce le unește intr-un 
mod remarcabil. Acest 
ideal, fără să se modifice in 
esența lui, s-a perfecționat 
in decursul celor aproape 
trei decenii care au trecut. 
Prozatorii noștri de valoare 
au căutat, prcvalindu-se de 
mijloacele subtile ale artei, 
să facă acest ideal din ce 
in ce mai penetrant în 
conștiințe, să-l concreti
zeze in opere tot mai con
vingătoare.

Succint, acest ideal poa
te fi caracterizat prin con
ceptul de umanism socia
list. Cărțile importante ale 
perioadei aflate in discuție 
se află in raporturi incon
testabile față de acest con
cept fundamental. Trebuie 
precizat că. in funcție de 
contextul istoric și social- 
politic. modurile in care 
prozatorii au concretizat a- 
deziunea lor la acest ideal 
politic și filozofic au fost 
diferite. Astfel, prima pe
rioadă. aceea din jurul a- 
nului 1950. a fost caracteri
zată prin cărți de proză in 
care autorii luau atitudine 
fată de atrocitățile războiu
lui. înfățișau în mod critic 
epoci întunecate din trecu-

este
ne 

noi

tul poporului. pe opreau la 
aspecte ale revoltelor mase
lor oprimate. Sint de men
ționat, in acest sens, roma- 
nale Mitre» Cocor (1949) 
de Mihail Sadoveanu, Ne
gura (1949) de Eusebi-u Ca- 
mllar. Desculț (19J8) de 
Zaharia Stancu. Zorii robi
lor (1950) de V. Em. Galan 
si. desigur, multe altele. 
Numeroase cărți dc proză 
apărute în aceeași perioa
dă au avut ca tematică 
înnoirile din toate com
partimentele vieții sociale. 
Astfel, au fost editate ro
mane ce porneau dc In 
împroprietărirea țăranilor, 
de la naționalizarea prin

de menționat, de pildă. In 
acest sens romanele lui 
A. G. VaidA. rare prezintă 
un incontestabil interes do
cumentar). Aceste direcții 
sint continuate in anii care 
urmează. Astfel. Laurcnviu 
Fulg* este autorul unor ro
mane dedicate războiului, 
ce reușesc adesea pagini de 
bună evocare și vibrant pa
tos patriotic — Eroica, 
(1956), Steaua bunel speran
țe, (1963) ; Ion Lăncrănjan 
aduce, prin masiva sa epo
pee țărănească Cordo vanii 
(1963), noutatea unei moda
lități' și vigoarea unei vi
ziuni, Nicolae Țic este au
torul unor cărți interesante

care nl le propunem Ia în
ceputul acestor Însemnări : 
stabilirea cltorva linii co
mune de dezvoltare.

Astfel, alături de Idea
lul politic si filozofic, des
pre care am amintit deja, 
trecerea In revistă a pro
zei noastre contemporane 
lasă să se observe si alte 
caracteristici comune. Una 
dintre acestea este tcndln- 
|a spre o atitudine mora
listă in sens înalt. Zaha- 
ria Stancu. Marin Preda. 
Eugfen 
pescu, 
sint .........
cărți pledează pentru li
man i ta te, pentru răspun-

B.irbu. 
Titua 

autori
D.R. Po- 
Popovici 

ale căror

UNITATEA DE 1DEAI

EXPOZIȚIAtale» idealului politie șl 
filozofic și persistența 
unul moralism superior. 
Cind se referă la condiția 
omului In societatea con
temporană. sau 
de la diferitele 
constructive ale 
om. cind recurge la roma
nul Istoric (și sint dc men
ționat aici în primul rind 
Nicoarft Potcoavă. 1952. de 
Mihail Sadoveanu si Un 
om intre oameni, 1953. de 
Camil Petrescu), sau Dor- 
neșto de la uncie conflic
te inerente oricărei epoci 
istorice. proza noastră 
contemporană prezintă, in 
ceea ce are ea durabil, 
aceste caracteristici. De 
menționat este, in acest 
context, sl faptul că. spre 
deosebire de efemeride, 
care caută adesea să uti
lizeze miiloaco do expre
sie dintre cele mai com
plicate. marile creații in 
proză ale perioadei despre 
caro discutăm sc disting 
prin claritatea scriiturii, 
prin accesibilitatea textu
lui. Un mesai rational le 
este caracteristic.

După cum am arătat, au 
apărut în perioada aceasta 
si numeroase cărți cărora 
caracteristicile propuse de 
noi nu li se potrivesc. 
Aceste cărți, dintre care 
unele sînt de remarcat, 
după cum arătam, sub ra
portul scriiturii, nu consi
derăm că pot fi înglobate 
în primul eșalon valoric. 
Semnificind în ipostazele 
lor superioare reușite mai 
mult decorative. aceste 
scrieri, interesante în si
ne. nu reușesc să se ridi
ce la un nivel deosebit. Prin 
ce are mai valoros, proza 
noastră nouă confirmă efor
tul de continuare superi
oară a unei tradiții realiste, 
preocuparea creatorilor de 
a supune evenimentele și 
faptele vieții unei interpre- 
țări dialectice, de a face din 
operele de artă documente 
viabile, expresive, ale nou
lui timp al țării, factori ac
tivi in edificarea unui om 
cu o atitudine și conștiin
ță înaintate, cu un înalt 
simț al răspunderilor civi
ce. sociale. Act de cunoaș
tere, de atitudine, proza 
noastră nouă dovedește — 
prin ce are ea mai împli
nit — caracterul fertil, ge
neros al realismului și u- 
manismului socialist ce se 
află la baza fiecărui edifi
ciu epic, validează orientă
rile teoretice, principiale 
ale culturii și artei noas
tre actuale.

pornește 
ipostaze 
acestui

cinema

ION MUSCELEANU• Vifornița > PATRIA — l| 11.36; 
14: ifl,30: îs; 21,18.
• Omul de dincolo t CENTRAL
— 10: 12.30; 15: 17,30; N».
• PAmlntul pArințllor noștri t
FESTIVAL — 9. 11,15; 13.30; 16;
18.30: 21.
• Generalul doarme tn picioare : 
BUCUREȘTI — 6,30; 11; 13,30; 16; 
16.30; 21, FAVORIT — 11,30; 13,45; 
16; 16,15; 20,30.
• Omul din La Mancha j SCALA
— 9,.70; 12,18; 18,30; 18,1»; 21, CA
PITOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Bun* scara, doamnA Campbell:
LUCEAFĂRUL — 9; 11,13; 13.30; 
16; 18,30; 20,45, --------------
11,15; 13.30; 16;
RIA — 9; 11,15;
20,30, MODERN 
16; 1845; 20,30.
• Ciprlan Porumbescu 1 LUMI
NA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Ultimele șase minute 1 EXCEL
SIOR — 0; 11.15; 13,20: 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.
• „100 dc lei" : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9| 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Fluturii sint liberi j VICTORIA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 30,30.

? Despre o anume fericire : BU-
EGl — 15,30; 18; 20,15, DRUMUL 

SĂRII — 16; 18; 20.
• Cromwell : DOINA — 8,30; 12.45; 
19.
• Program de desene animate 1 
DOINA — 11.45; 17,15.
• Fiul mecanicului de locomoti
va : FERENTARI — 15,30; 1^45;
20.
• Doamna șl vagabondul 1 TIM
PURI NOI — 9,30—20,15 In conti
nuare.
a Monolog 1 POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Cenușa 1 VIITORUL — 16; 19. 
• Mafia alb* : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Dragostea incepe vineri I MO
ȘILOR — 13,30; 18; 20,15.
• Legenda negrului Charley 1 
DACIA — 9; 11,15; 13,30f 16; 18,18; 
20,30.
• Nunta r RAHOVA — 18,30; 18 J 
20,15.
• Doi pe un balansoar t FLACĂ
RA — 9,15; U,30; 13,45; 163 18,15; 
20,30.
• Șapte rile : CRÎNGAȘI — 18; 
18; 20.
• Cu cArțile pe față : CIULEȘTI 
— 11; 15,30; 18; 20,15, ARTA —
15,30; 18; 20,15.
q Nici un moment de plictiseală: 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
• Y 17 acționează 1 MUNCA — 
16; 18; 20.
• Paradisul : LIRA — 15,30;
20,15.
• Departe de Tipperary 1
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : COTROCENI — 15.30; 
18; 2045.
• Operațiunea „atomul marcat" : 
VITAN — 15,30; 17; 20.
« Albă ca zăpada și cel 
pitici : FLOREASCA — 16;
• Love story : VOLGA
11,15; 13,30; 15,45; 18; 2045. 
SAcea pisică blestemată :

RESUL — 15,30; 13; 20,15.

ți; ____  ...
BUZEȘTI — 9 

20,30, GLO- 
18,49; IB,ÎS 
11,18; 13,30

verzui pe toată întin
derea albului zăpezii, 
vine să amplifice to
nusul optimist. să 
Înnobileze cotidianul, 
intr-o priveliște miri
fică de basm.

După peisaj, ba 
chiar in dispută cu 
acesta asupra inttic- 
tății, care in ultima 
vreme pare s-o aibă, 
este natura statică. 
Cind își alcătuiește o 
natură statică, fie nu
mai din diverse obiec
te, fie numai cu flori, 
Ion Musceleanu își 
organizează elemen
tele echilibrlndu-le 
prin folosirea compo
ziției clasice in pira
midă, dar renunțînd 
la savanta punere in 
spațiu pe un ecran- 
fundal, acesta fiind 
înlocuit doar cu o 
pată vibrantă de cu
loare in aoorduri ine
dite, menită să contri
buie la vagul atmos
ferei ce învăluie o- 
biectele și florile, cu 
scopul de a intensifi
ca poezia vizuală.

„Nevoia interioară 
de umanitate, de mă
sură si echilibru..." și 
„nevoia de frumusețe 
șl simplitate", cum re
lata artistul în e- 
mis lunea _ T A ' ~ 
„Artă și actualitate", ’ 
din 1972, ’ 
minat să r____
nespusă plăcere por
trete compoziționale 
și nud uri.

Fără a aborda pre
tențioase oompozițil, 
arta lui Ion Muscelea
nu, așa cum rezultă și 
din expoziția de față, 
exprimă tonusul unui 
timp anume, transmi
țând sentimentele de 
frumos rare-i animă 
pe oamenii acestor 
meleaguri, căldura lor 
interioară, aspirația 
spre o viață fericită 
și strădania de a și-o 
Înfăptui.

Conchidem prin ca
racterizarea făcută 
«jreației artistului de 
maestrul Henri Ca- 
targi, cu care mulți 
ani a lucrat împreună 
în același atelier, că 
„Ion Musceleanu e 
predominant colorist, 
lăsind in seama culo
rii mesajul picturii 
sale", calitate rare, 
vom adăuga noi. il 
situează printre liricii 
plasticii românești 
contemporane, impu
rii n du-1 ca pe unul 
dintre reprezentanții 
ei cei mai de seamă.

emoționale în 
motivului. Din 
transpare nostalgia o- 
rășanului pentru fru
musețea naturală paș
nică și liniștită a sate
lor, așa cum altădată, 
pe alte coordonate, 
poetul roman Virgiliu 
a preamărit-o In ver
surile sale.

Predilect, Muscelea
nu își compune moti
vul peisajului cu ori
zontul jos, pentru a-1 
permite o armonioasă 
echilibrare de mase 
între elementele te
restre șl văzduh, 
fapt intre Infinitele 
nuanțe de verde ale 
timpului și cele de 
albastru eJe cerului.

fața 
ele

Sărbătorirea vîrstel 
de 70 de ani l-a pri
lejuit pictorului Ton 
Musceleanu, al cărui 
nume s-a impus defi
nitiv in ultimii 20 de 
ani printre personali
tățile picturii româ
nești contemporane, 
realizarea unei ample 
expoziții la Dalles. Nu 
este o retrospectivă, 
ca în cazul sculptoru
lui Ion IrlmcBcu, care 
a împlinit același nu
măr de ani și expune 
concomitent în două 
săli alăturate, ci una 
In rare pictorul pre
zintă rodul selectiv al 
realizărilor sale din 
ultimii trei ani. că
rora li se adaugă doar 
citeva pinze pictate 
Anterior, ca repere in 
studierea evoluției ar
tei sale. Intre ele nu 
există mutații bruște 
și oscilatorii, cum în
registrăm frecvent in 
pictura majorității 
confraților săi. ci o 
constanță, Înscrisă pe 
aceleași coordonate 
spirituale care-i con
turează personalitatea. 
Creația sa prezintă un 
artist in a cărui ope
ră subiectul și senti
mentul se acordă In 
chip fericit, exprimând 
o năvalnică forță lirică 
și o delicatețe de sen
timent de mare purita
te. Toate lucrările din 
expoziție exaltă la u- 
nison acordul Intre 
puritatea și suavitatea 
sentimentului de rare 
este animat artistul 
în redarea unui peisaj, 
motiv sau ' ’ 
optimismul 
întotdeauna 
armonizate, 
potențează îdeea dra
gostei de viată și in
tensifică plăcerea con
templației.

Născut Intr-o fami
lie cu rădăcini in
tr-ale dăscăliei șl cu 
respect pentru tradi
ție și cultură, Ion 
Musceleanu a primit 
din fragedă tinerețe o 
temeinică educație u- 
manistă și. ca atare, 
natura șl omul au de
venit subiectele pre
dilecte în pictura sa.

In peisajele expuse, 
fie ele realizate la 
Vama Veche, lingă 
Mangalia, fie la Vul- 
cana-Dîmbovița sau 
Căciulați, artistul reu
șește să exprime, pe 
lîngă particularitățile 
atmosferei locurilor 
înfățișate, sensibilita- 
tea  ̂propriei lui’ stări

1N PROZA ORIGINALĂ

Risipitorii
Preda; Groapa

Voicu BUGARIU

pe care am 
sus nu are 
prefigurarea 
prozei noas-
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PROGRAMUL I

'J-'
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- producție a 
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ceea ce
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.românia-film" prezintă: „in munți crește un brad verde

>■i-

Producție a studiourilor iugoslave. Scenariul și regia : Antun Vrdoljak. Imaginea :
delko Klobucar. Cu t Boris Dvornik, Ivica Vidovic, Veljko Milojevic, Mato Ergovic, llija Ivezii, Kole Angelovski, Fa

bijan Sovagovic, Boris Buzancic.

„românia-film" prezintă: „în munți crește un brad verde“

cipalelor mijloace de pro
ducție, ce înfățișau aspecte 
ale industrializării socia
liste in faza ei incipientă, 
sau care aveau ca temă 
centrală cooperativizarea a- 
griculturii. Oțel și piine 
(1952) de Ion Călugăru, La 
cea mai înaltă tensiune 
(1952) de Nagy Istvân, Bă
răgan (1954) de V. Em. 
Galan, Brazdă peste haturi 
(1952) de Asztalos Lstvăn, 
In orașul de pe Mureș 
(1954) de Francisc Muntea- 
nu. Setea (1958) și Străinul 
(1955) de Titus Popovic! 
sint cîteva dintre acestea. 
La ele trebuie adăugate ex
celentele nuvele din acea 
vreme ale lui Marin Preda. 
In toate aceste cărți, 
autorii au căutat și au 
reușit in măsuri diferite să 
dea viață literară unui ideal 
politic și filozofic foarte 
clar, ideal legat de ideologia 
clasei muncitoare. Este sem
nificativ faptul că in multe 
din aceste cărți, unul dintre 
eroii principali este un ac
tivist de partid, care cata
lizează apariția noului in 
diferite sectoare de activi
tate. Caracteristică pentru 
această perioadă literară 
din jurul anului 1950 este și 
apariția unor romane și po
vestiri dedicate luptei par
tidului în ilegalitate (sint

puncte 
de vedere

dedicate vieții muncitorimii 
contemporane.

Un capitol remarcabil al 
prozei noastre contempora
ne cuprinde cărți ce au ca 
temă condiția umană. Mo- 
romeții (1955), —-’7" -
(1962), Intrusul (1968) de 
Marin T____
(1957), Princepele (1969) dc 
Eugen Barbu ; Șatra (1968) 
și Ce mult le-am iubit 
(1968) de Zaharia Stancu 
sint cîteva dintre cele mai 
importante cărți aparti- 
nind acestei categorii. Deși 
pleacă de la evenimente 
petrecute într-o anumită 
epocă istorică, aceste lu
crări relevă mai ales la
turi eterne ale personali
tății umane.

Enumerarea 
propus-o mai 
drept scop 
unei istorii a 
tre contemporane. Am so
cotit însă necesară releva
rea unora dintre cei mai 
importanți prozatori ro
mâni de după 1944. avind 
în vedere obiectivele pe

dere in fata societății. 
Este foarte semnificativ 
faptul că acești autori (si. 
desigur, lor li s-ar mai 
putea adăuga și alții) fac 
din scrierile lor pîrghii e- 
ducative, privesc literatura 
pe care o scriu ca pe un 
mijloc subtil de influen
țare în sens etic a cititori
lor. Din acest motiv, se 
poate spune, fără ezitare, 
că o direcție moralistă 
este una dintre cele mai 
reprezentative pentru pro
za noastră contemporană.

Semnificativă pentru a- 
ceastă situație este primi
rea care a fost făcută de 
către critică si de către 
publicul larg de cititori 
unor romane si culegeri de 
proză scurtă, rare se ilus
trau prin preluarea unora 
dintre procedeele si teme
le noului roman francez. 
Aceste cărți, cărora nu li 
se pot nega unele calități, 
ce tin de latura strict sti
listică. nu au avut un ră
sunet deosebit, ele rămî- 
nînd. in ciuda unor cali
tăți despre natura cărora 
am pomenit, ne o poziție 
destul de periferică.

Vorbind despre valoarea 
prozei noastre contempo
rane trebuie, deci. avute 
in vedere. în primul rind. 
cele două caracteristici pe 
care le-am subliniat : uni-

de

CARNET

PLASTIC

6.00 Bună dimineața 1
8,30 Cravatele roșii.
9.25 Film serial : Daktart.
9.50 Viața satulut

ll.oo Emisiune in limba maghiară.
12.30 De strajă patriei.
lS.'iO ALBUM DUMINICAL.
13,00 Gong in etapa fir.aiă a con

cursului coral „Cintare pa
triei-.

19,20 1001 de seri: Lambsy șl lu
pul.

19.30 Telejurnal
2040 Handbal masculin : Româ

nia — Iugoslavia (repriza a 
II-a). Transmisiune directă 
din Sala Sporturilor de la 
Cluj.

20.45 Film artistic : „Columbo*. 
Premieră pe țară. Cu : Pe
ter Falk, Jack Cassidy și Ro
semary Forsyth. Regia : Ste
ven Spielberg.

22.00 Program de circ.
22,15 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II
11,00-13,00 Concertul orchestrei 

Simfonice a Filarmonicii 
stat „George Enescu”. 
rtjor : Mircea Basarab.
list : Ruggiero RiccL în pro
gram : « Mozart — Simfonia 
nr. 24 în Sol major KV 129 
• Paganini — Concertul nr. 
2 In si minor a Sostakovici 
— Simfonia nr. 15 (primă 
audiție). In pauză : Viața 
muzicală în actualitate.

3040 Film serial 
„Grăsunul” 
studiourilor — ----------------
din R.P. Polonâ. Primul epi
sod : ..Trădătorul".

20 40 Studioul de poezie: „La 
steaua” — emisiune pe ver
suri eminesciene și clntece.

«,10 De pe scenele lirice ale ță
rii. Selecțiuni din opera 
..Gioconda- de PonchlellL 

22,05 Film serial 1 MannTx.

Frano Vodopivec. Muzica : An-

teatre
„George 

român — 
ciclului

Producție a studiourilor iugoslave. Scenariul și regia : Antun Vrdoljak. Imaginea : Frano Vodopivec. Muzica : An 
delko Klobucar. Cu t Boris Dvornik, Ivica Vidovic, Veljko Milojevic, Mato Ergovic, llija Ivezii, Kole Angelovski, Fa 

bijan Sovagovic, Boris Buzancic.

• Filarmonica de stat
Enescu" (la Ateneul 
sala Studio) în cadrul _____
„După-amtezlle duminicale ale ti
neretului” : Recita] de sonate sus
ținut de Pall Denes și Irina Stan- 
ciu și recital de Lieduri susținut 
de Sanda Sandru — 16.
• Opera română : Albert Her
ring — 11 : Don Quijote — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glaie” (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețienl — 10,30 ; Dona 
Diana — 15,30: Părinții teribili — 
20.
• Teatral de operetă : Spune ini
mioară. spune — 10,30 ; VInt de 
libertate — 19,30.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra” (saia din bd. Schitu M&gu- 
reanu) : O scrisoare pierdută — 
]0 ; A douăsprezecea noapte — 
15 ; Intre noi doi n-a fost decit 
tăcere — 20: (sala din str. Alex. 
Sahla) : Valentin șl Valentina —
10.30. Puterea și adevărul — 20.
• Teatrul Mic : Stîlpli societății
— J0.30; Philadelphia, ești a mea
— 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Bun* seara, domnule 
Wilde — 10 : Adio, Charlie — 
15.30; Omul care... — 19.30, (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste — 
ie; Gaițele — 20.
• Teatrul Ciulești : Scufița roșie
— 10, Răzbunarea suflerului —
19.30.
• Teatrul ,Jon Creangă” : Scu
fița cu trei iezi — 10; Ian cu Jla- 
nu — 18.
• Teatrul ..Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Dea na Slnziana
— 11 ; (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea — 
10; 12.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase” (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19.30. 6a Sala Pala
tului) : De U Tănase adunate —
19.30.

Atras de frumusețea 
construcției maies
tuoase a unul singu
ratic și falnic stejar 
sau de robustețea și 
mlădierea tinerilor ar
buști, care par pazni
cii muți al clmpurilor 
și ogoarelor, ai curți
lor și caselor, artistul 
îl plasează in toate 
peisajele, fie în prim- 
plan, la centru cînd 
redă colțuri de sate, 
fie în dreapta sau în 
stingă tabloului, cînd 
prezintă întinderi de 
cîmpii. întotdeauna, o 
casă sau un acoperiș, 
de un roșu vermilion, 
face simțită prezența 
omului și implioit via
ța lui înfrățită cu na
tura (Sat tătăresc, 
Pini I, Pini II, Peisaj 
din Dobrogea, Case la 
Vama Veche).

Peisajul iernatic, mo
tiv de dată recentă în 
opera artistului, este 
realizat cel mai ade
sea privit pe geamul 
atelierului în zilele în
sorite. Astfel, Ion 
Musceleanu insuflă 
motivului o atmosfe
ră sărbătorească, în
rudită prin sincerita
tea sentimentului de 
voioșie cu fermecătoa
rea imagine a acestui 
anotimp din poezia lui 
Coșbuc. O pensulație 
vibrantă, cu infinite 
nuanțe de reverberații 
roz-gălbuis • împere
cheate cu: albastru și

Aniversări
Sîmbătă au luat sfîrșit mani fes-, 

țările consacrate împlinirii unuj 
sfert de veac de lă înființarea In
stitutului de mine din Petroșani, a- 
niversare care a programat — pe 
parcursul întregii săptămini — se
siuni de comunicări științifice ale 
studenților și cadrelor didactice, 
reuniuni de lucru și dezbateri pe 
teme ale tehnicii miniere.

Această suită de manifestări s-a 
încheiat, semnificativ, cu o adunare 
festivă la care au participat repre
zentanți ai organelor județene și 
municipale de partid și de stat, 
cadre didactice și studenți ai institu
tului sărbătorit, muncitori și specia
liști din unitățile miniere ale Văii 
Jiului, precum și invitați din țară.

Tovarășul Ioachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., a felicitat căl
duros, cu acest prilej, cadrele didac
tice și studenții institutului.

în Încheierea adunării festive, 
participanții au adresat Comitetului

In 
radiofonică

l-au deter- 
picteze cu

Oprea PETRE

universitare
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, o telegramă.

★

In Capitală s-au desfășurat, sim- 
bătă, lucrările simpozionului me
dical consacrat semicentenarului Fa
cultății de farmacie din București.

Cu acest prilej , a fost reliefată 
contribuția cadrelor didactice de la 
facultatea aniversată La organizarea 
și dezvoltarea industriei farmaceu
tice din țara noastră, la studiul și 
valorificarea plantelor medicinale, în 
domeniul sintezei de noi substanțe 
medicamentoase, al tehnicii far
maceutice, precum și pe linia cer
cetării științifice.

Participanții la simpozion au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușeseu, în care 
își exprimă hotărirea fermă de a 
spori aportul lor la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului și a 
industriei farmaceutice.

adnotări « adnotări • adnotări « adnotări • adnotări « adnotări

„Micii burghezi
de Maxim Gorki

la Televiziune
Prin specificul ei, la care 

se cuvine să mediteze ne
contenit, Televiziunea este 
cum nu se poate mai a- 
proape de arta spectacolu
lui. Tocmai de aefeea Tea
trul TV râm ine una din 
emisiunile cele mai aștep
tate. Aș spune că el con
stituie un gen aparte, lip
sit de fluxul emotiv pe 
care-1 transmite, de pe sce
na tradițională, prezența 
actorului in carne și oase, 
beneficiind in schimb de 
procedeele filmului, avind 
posibilitatea degajării mai 
dare și mai rapide a mesa
jului. Nici vorbă, televi
ziunea își poate crea o 

• dramaturgie proprie, dar 
totodată, să repre- 

In condiții foarte 
clasic.

poate, 
zinte 
bune repertoriul 
Cea mai recentă dovadă a 
fost premiera piesei ..Micii 
burghezi" de Maxim Gorki. 
Pentru orice trupă, lucra
rea lui Gorki constituie o 
Încercare dificilă și com
plexă. Alta decit In „Azilul 
de noapte" sau „ Vassa Je- 
leznova", lumea înfățișată 
aici este și ea surprinsă in 
momentul teribil, prelungit, 
al agoniet Cetatea familia
lă dominată de Besseme-

k

nov se vede dintr-o 
asediată din mai 
pârii.

dată 
______ __ ___ multe 
pârii, dintr-o dată și fără 
motiv. Aceasta este, cel pu
țin, senzația bătrinului ne- 
instare să înțeleagă sem
nele timpului, închis, ri
guros și obstinat, in mes
chinăria sa. Normele pe 
care le-a urmat o viață în
treagă sună, rostite chiar 
de buzele lui, ca niște pe
depse. Tatiana și Piotr nu 
le mai pot da ascultare. 
Ei visează la alt orizont, dar 
fără curajul, fără vigoarea 
lui Nil, pe care de altfel il 
admiră. Mic-burghez prin 
adopțiune, prin fire. Nil re
prezintă luptătorul revolu
ționar. Tatiana, iubindu-1, 
51 acuză de cruzime. In
tr-adevăr, cruzime față de 
mărginirea, de ipocrizia ce
lor in casa cărora a trăit 
Singur Nil, cu un gest de
finitiv, îndepărtează de 
6ine comoditatea și preju
decățile. Tatiana și Piotr 
încearcă și ei, dar sînt sor
tiți să revină : prima nu
maidecât, după o sinucidere 
ratată, al doilea fără indo- 
iâlă mai tirziu, conform 
profeției lui Teterev. Om 
inutil, acest Teterev e fă
cut din aluatul revelațiilor

fără cauză. Urăște și dis
prețuiește mediul, in care 
își duce zilele, dar beția și 
vorbăria lui nu sint mai 
eficiente decit limba scoa
să in fața pedagogului de 
un școlar răzvrătit. Totuși 
nimeni nu zugrăvește mai 
bine ca el atmosfera în 
care zace lumea mic-bur- 
gheză.

Regizoarea Sorana Coroa- 
mă posedă o prețioasă 
experiență în teatrul TV. 
Prezentindu-ne marți sea
ră un autentic spectacol 
Gorki, ea a confirmat pe 
deplin această experiență. 
S-a bizuit, în transpunerea 
dramei, pe actori peputați, 
cărora le vom aduce meri
tate laude. Despre Dina 
Cocea se poate spune că a 
izbutit o excelentă compo
ziție, intr-atît s-a deosebit 
înfățișarea Aculinei (mama 
temătoare și nefericită) de 
înfățișarea reală a actriței. 
Tot astfel Petre Gheorghiu 
în rolul lui Bessemenov —

pater fam iii as cu sufletul 
uscat și obrazul grav îm
podobit de barbă. Boris 
Ciornei (Teterev) s-a pă
truns de chinul care-i ma
cină personajul și care se 
cheamă neputința. Intr-un 
tip asemănător (Percihin), 
sfișietor în resemnarea, în 
dragostea 6a pentru păsă
rele, a evoluat excepțional 
Dionisie Vitcu. Costel Con
stantin l-a jucat cu pros
pețime pe Nil, omul sigur 
de sine și de dreptatea lui, 
iar Tatiana Iekel a intru- 
chipat-o nuanțat și sensibil 
pe Tatiana. Foarte potrivit 
cuplul Mariana Cercel — 
Ștefan Iordache. Olga Tu- 
d orach e, Tamara Bucîucea- 
nu Botez, Doina Tamaș șl 
Nicolae Pomoje au contri
buit, după importanța per
sonajelor încredințate, la 
o reușită incontestabilă, pe 
oare am dori-o repetată.

Marius ROBESCU

Platitudini pe portativ
Ne amintim cu plăcere și 

cu emoție de versurile cin- 
tecului semnat de Florin 
Bogardo : „Tu ești primă
vara mea", autoare Ioana 
Diaconescu și avem un 
exemplu de text bun de 
muzică ușoară dedicat dra
gostei. Dar cite asemenea 
texte intilnim ?

Versurile bune semnate 
de Marin Sorescu, Ioana 
Diaconescu, Flavia Buref,

com-

Alexandru Mandy. cele 
inspirate semnate de Mihai 
Dumbravă, Aurel Felea se 
pierd printre zecile de ln- 
cropeli la repezeală care 
servesc drept „muze*
pozitorilor. Răsfoim ulti
mele achiziții făcute de U- 
niunea compozitorilor. Ci
tim și aici cu plăcere ver
surile de Alexandru Mandy, 
unele aparținînd lui Gheor- 
ghe Vilcu. în rest, găsim

oel mult intr-un cin tec de 
dragoste, o imagine nouă, 
un simbure de prospețime. 
Dar oel mai adesea cele 
oinci, șase elemente care 
compun cadrul și atmosfera 
sînt azvirlite parcă în ru
letă și ordinea sau combi
nația lor este dictată de 
întâmplare.

Iată ce se întâmplă „în 
plin Buourești" (muzica 
Ștefan Kardoș, versuri Tia 
Mureș). Doi care se iubesc 
„La blocul turn, spre bule
vard / Pe scara rulantă ră
sar în drumul meu". In 
„La fe! ca în basme" însă 
(muzica Adalbert V inkier» 
versuri Mihai Dumbravă) 
situația se schimbă : 
era nehotărită, / El era te
ribil de timid / Și ciudat / 
Ce băiat, / Ea avea un vis 
acuma / El nu se vedea 
căsătorit / Niclodat’ / Celi
bat". Deci., aici lucrurile nu 
sint clarificate. Mal „in
transigente" sînt versurile 
rock-soul-ului „Cine te-» 
cunoscut bine" : „Dragoste» 
este spin / Dragostea este 
floare, / Dragostea este 9I 
bună și rea..."

Este timpul să înțelegem 
suprasaturația' acelui as
cultător care dimineața 
cînd deschide radioul ia 
cunoștință de disperarea 
„Ei" care se întreabă „ce-i 
cu ea și cu dragostea" și 
pină noaptea tirziu nu reu
șește să știe dacă totul e 
rezolvat, pentru că in ulti- a
mele secunde ale progra- stagiunea trafrală bucureș- 
mulul apare „El" la fel de * —' ' * ' ’ "

„E«

„necăjit, neîmpăcat, 
nici un „.rezultat".

Greu de scris despre 
dragoste ! Atîtea discuții, 
atitea pretenții. Florentin 
Delmar preferă să-și dedice 
cintecul și versurile cefe
riștilor și petetiștilor : „Noi 
tineri ceferiști / Noi tineri 
petetiști, / Mina astăzi iar 
nc-am dat / Hei, hei, / Ve
seli și optimiști pe scenă ca 
artiști / Muzica ne-a adu
nat / Azi cu muzica ușoară / 
Tinerețea-i pe afiș / Zboară 
glas de primăvară / Pălti
niș, Păltiniș". „Fără dra
goste, deci, fără soare și __
lună, fără valuri înspumate . „of‘ 
și mai presus de orice..." 
cu adresă". Numai că a- 
vem temeiuri a ne teme de 
satisfacția adresanților la 
întâlnirea cu asemenea ver
suri plate.

Temă veche : „caracterul 
elementar al textelor de 
muzică ușoară". Este o artă 
și aceea de a scrie versuri

fără

La început au fost numai 
promisiuni. Apoi citeva în
cercări* mai mult sau mai 
puțin reușite, abandonate 
destul de repede fie din co
moditate, fie ca urmare a 
unor neglijențe organizato
rice care au îndepărtat 
spectatorii. Se pare însă că 
toată experiența acumulată 
de clțiva ani încoace nu a 
fost în zadar ; că acum, în 
cele din urmă, ea a înce
put să-și arate roadele :

teană la casele de cultură

pentru muzica ușoară, de a 
ști (poetul) să nu încarce 
imaginile, să contureze în 
citeva cuvinte cele mai no
bile idei, sentimente. Temă 
veche și, totuși, Temă nouă. 
Nu se va perima pină cînd 
cenaclul de muzică ușoară 
de la Uniunea compozitori
lor nu va acționa energic, 
nu va lua atitudine, pină 
cînd, în mod organizat și 
exigent, Uniunea scriitori
lor nu va colabora mai 
stirins cu compozitorii de 
muzică ușoară. Se strecoară 
încă multe banalități în a- 
ceste texte, filozofie de 
„_f“ și ,^h" care își duce 
existenta prin Interjecții. 
In locul multor texte 
cute bătrâne, urîte, 
viață, atît de banale 
sint greu de povestit 
așteptate muzică și versuri 
inspirate.

n&s- 
fără 
Incit 
ânt

Smaranda OTEANU

spectatori
a debutat de curind sub 
semnul unui deosebit suc
ces de public. Teatrul care 
„a spart gheața" rezerve
lor și a reținerilor a fost 
C. I. No ti ara, iar gongul 
inaugural a răsunat în sala 
Casei de cultură a sectoru
lui 6. Organizatorii ne asi
gură că în continuare en
tuziasmul debutului nu va 
cunoaște ecliipse. Din două 
în două săptămini, alte a- 
șezăminte culturale bucu- 
reștene vor primi (sperăm 
la fel de călduros ca și cei

din sectorul 6) pe mesagerii 
Thaliei care și-au asumat 
răspunderea unei stagiuni 
permanente. O stagiune pe 
afișul căreia, alături de 
spectacolul teatral propriu- 
zis, pot fi întîlnite și alte 
manifestări cu un accen
tuat caracter educativ. Nu 
de mult, actorii aceluiași 
teatru s-au întâlnit cu stu
denții la clubul „Universi- 
tas" pentru a discuta des
pre „teatrul politic". Prilej 
de a prezenta spectacolul 
Cei șase și de a susține un 
dialog fructuos. Astfel de 
întilniri vor continua intr-o 
serie de întreprinderi ale 
Capitalei, la căminele cul
turale din Otopeni și Pan- 
telimon aflate sub patrona
jul teatrului ..Nottara".

Și Filarmonica bucureș- 
țeană, sub conducerea diri
jorului Mircea Cristescu, 
și-a părăsit eleganta sală 
de concerte pentru a face 
o vizită elevilor Liceului 
„Matei Basarab". Aici, în 
mijlocul actualilor sau vii
torilor melomani, a fost 
prezentat un concert-edu- 
cativ „Vivaldi-Corelli", în 
cadru] ciclului Muzica de-a 
lungul veacurilor, care cu
prinde medalioane urmă
rind firul cronologic al is
toriei. Un concert în care 
muzica s-a împletit cu în
trebările elevilor la care 
dirijorul și formația came
rală au răspuns... pe note.

începutul unei bogate și 
inedite activități culturale 
a fost așadar făcut. Ce 
instituții artistice profesio
niste il vor continua ?

Radu 
CONSTANTINESCU
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Masă oferită de Comitetul Executiv
al C. C. al P. C. R.

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

principiilor de egalitate, de respect 
a! independenței, suveranității. a 
politicii noi. care să asigure fie
cărei națiuni dezvoltarea cores
punzător dorințelor sale. Trebuie 
să menționez că și în această pri
vință Niculescu-Mfril și-a adus și 
ișl aduce contribuția sa, împreună 
cu întregul colectiv. Fără nici o

îndoială că și în viitor va acționa 
in toate împrejurările pentru 
înfăptuirea acestei politici, caro 
corespunde pe deplin intereselor 
întregului nostru popor.

înalta distincție ce ți s-a acor
dat astăzi reprezintă o prețuire a 
activității talc de pină acuin șl 
totodată aceasta constituie și o 
obligație pentru viitor în realiza
rea politicii generale a partidului.

Cu aceste sentimente și gîndurl. 
aș dori să urez tovarășului 
Niculcscu-Mizil ani mulți, multă 
sănătate, putere de muncă, de a 
face totul pentru a-și îndeplini in 
cele mai bune condiții sarcinile 
sale ca membru de partid, ca ac
tivist de partid. în orice muncă, 
în toate împrejurările !

Multă sănătate și fericire, țic și 
întregii tale familii !

Toastul tovarășului Paul Niculescu-Mizil
Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimate tovarășe și tovarăși,

Cred că înțelegeți cit de puter
nice sînt sentimentele care mă 
stâpînesc în acest moment atât de 
■'menesc și, în același timp, atît 
de solemn al vieții mele. Cu
vintele calde ale tovarășului 
Ceaușescu, aprecierile și urările 
sale, ale scrisorii Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
partidului, înalta distincție care 
mi-a fost conferită astăzi, această 
masă tovărășească, numeroasele 
felicitări pe care le-am primit 
m-au mișcat și mă emoționează 
pr.&^nd.

Doresc, înainte de toate, să mul
țumesc din toată inima tovarășu
lui Ceaușescu,. Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central, dum
neavoastră tuturor, pentru calda 
afecțiune prietenească, ca și pen
tru înalta apreciere și considerație 
care au fost arătate astăzi la 
adresa mea și a activității mele cu 
prilejul împlinirii vîretei de 50 de 
ani.

Nu doresc să vorbesc despre 
mine. Doresc doar să subliniez un 
lucru care mi se pare esențial. Am 
considerat și consider că cea mai 
mare satisfacție este aceea de a 
sluji cauza clasei muncitoare, cau
za celor mulți, cauza patriei, cau
za poporului din rândurile căruia 
te-ai născut Am încercat să 
fac acest lucru intrând la începu* 
în rândurile tineretului comunist 
și, apoi, în rândurile Partidului 
Comunist Român. Doresc să spun 
că partidul este acela care m-a 
educat, care m-a aruncat în luptă, 
care m-a obișnuit să învăț din 
succese, dar m-a obișnuit să în
văț și din propriile neîmplîniri, lip
suri și neajunsuri, care m-a format 
ca militant revoluționar. Iată de 
ce, cu acest prilej, doresc să ex
prim recunoștința mea față de 
partid, recunoștința mea față de 
tovarășii cu care am lucrat de-a 
lungul anilor/ recunoștința mea

față de colectivul de conducere a 
partidului din care fac parte. Sînt 
fericit că fac parte din rândurile 
Partidului Comunist Român, par
tid care are marele merit de a fi 
organizat și condus lupta revolu
ționară a poporului nostru în e- 
poca cea mai rodnică și cea mai 
glorioasă a istoriei sale, epoca re
voluției și împlinirilor socialiste. 
Niciodată în trecutul său poporul 
român n-a avut o asemenea for
ța, putere unită, conștientă, care 
să-1 însuflețească, să-l organizeze 
și să-1 conducă în lupta sa pen
tru emancipare, pentru o viață 
mai bună, pentru egalitate socia
lă. pentru fericire cum este Parti
dul Comunist Român.

Aș vrea să subliniez și cu acest 
prilej rolul de seamă al secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, contribu
ția sa hotărîtoare in întărirea ro
lului conducător, revoluționar, al 
partidului nostTU, în întărirea 
unității rândurilor sale, în elabo
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului de accelerare a progresului 
economic și social, pentru a 
ajunge mai repede țările avansate, 
de accelerare a procesului de ridi
care a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului nostru. în 
întreaga politică de construcție a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Nu spun un secret pen
tru nimeni amintind că de numele 
secretarului general al partidului 
sînt strîns legate elaborarea și în
făptuirea politicii noastre externe 
atît de activă și de prețuită de 
poporul nostru și pe plan interna
țional ; politica de dezvoltare a re
lațiilor cu toate țările socialiste, 
cu toate țările care au pornit pe 
drumul dezvoltării de sine stătă
toare, cu toate țările lumii, indi
ferent de orînduirea social-politi- 
că ; de afirmare cu toată forța în 
viața internațională a unor rapor
turi cu adevărat noi, bazate pe inde
pendență. pe egalitate; pe neames
tec în treburile interne,, pe -drep-

tul fiecărui popor de a-șî hotărî 
singur soarta ; politica de solida
ritate militantă cu partidele comu
niste și muncitorești, cu toate for
țele antiimperialiste, de contribuție 
activă la cauza colaborării și păcii 
internaționale.

Dragi tovarăși,
Vreau să vă asigur că sînt con

știent de responsabilitățile ce-mi 
revin pentru a fi la înălțimea 
cinstirii și încrederii care mi se 
acordă astăzi. Doresc să încredin
țez pe tovarășul Ceaușescu, Co
mitetul Central, conducerea noas
tră de partid și de stat, că și în 
viitor voi munci cu toată dăruirea, 
cu toată abnegația, cu toată pa
siunea, cu tot ceea ce pot eu da, 
pentru a îndeplini sarcinile ce-mi 
sînt încredințate de partid, pentru 
a contribui la înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

încă o dată vă mulțumesc din 
toată inima, cu tot ceea ce am 
conștient și, în același timp, cu tot 
ceea ce am sentimental, pentru 
modul în care dumneavoastră, cu 
toții, ați participat la această ani
versare a mea.

Aș propune să ridicăm acest 
pahar pentru minunatul nostru 
popor, pentru noile sale succese 
pe drumul realizării istoriei sale 
conștiente, a bunăstării și a feri
cirii lui ; pentru partidul nostru și 
pentru înfăptuirea neabătută a ro
lului său de forță conducătoare a 
poporului în lupta pentru socia
lism și comunism ; pentru trium
ful ideilor socialismului, comunis
mului și păcii internaționale; 
pentru deplina reușită și succesul 
activității Comitetului nostru Exe
cutiv ; pentru viață îndelungată și 
sănătatea tovarășului Ceaușescu. 
a tovarășei Ceaușescu, a familiei 
sale : pentru viață îndelungată și 
sănătatea dumneavoastră a tutu
ror, pentru familiile dumneavoas

tră .1

• SPORT • SPORT » SPORT • SPORT

fotbal Etapa a XV-a a început... fără goluri
Era greu de anticipat doznodâmin- 

tul meciului de ieri din. Giulești 
(Rapid—C.S.M. Reșița), cu care s-a 
inaugurai etapa a XV-a a campiona
tului divizionar de fotbal. Greu, pen
tru că prea mulți alți termeni de 
comparație, din confruntări directe, 
nu existau, iar in trecuta ediție nici 
una n-a reușit să se impună in fața 
celeilalte. Situația in clasamentul ac
tual (locul 5 pentru reșițeni, locul 16 
pentru rapidiști) indica, desigur, 
șanse suplimentare pentru oaspeți ; 
se aștepta de la gazde deloc mulțu
mite cu poziția codașă să forțeze vic
toria.

Un anume spor păreau să aibă 
fd£.diștii reșițeni, care, in prima 
repriză, spre exemplu, au avut ini
țiativa și s-au apropiat mai des de 
noarta apărată de tinărul Roșca. 
Raoidiștii au avut și ei citeva ocazii, 
dar n-au reușit să fructifice. Lupta 
-amine la fel de echilibrată — și cu 
foarte numeroase greșeli de ordin 
tehnic — și in repriza secundă. Golul 
insă întârzie și... nici nu va veni.

Este in această ineficientă generală 
rezultatul lipsei de precizie a pase
lor in fața careului advers, dar și al 
atenției cu care apărătorii intercep
tau mingile înaintea preluării și a 
șutului hotăritor de gol. Echipa 
gazdă are regretul de a fi ratat cele 
mai mari situații ale meciului ; Ma
rin Stei ian (in prima repriză), Gri- 
goraș și Dumitriu II (in cea de-a 
doua) au avut cite un gol... în vârful 
ghetei.

Meciurile de astăzi au, de fapt, un 
derbi : la Pitești, lidera clasamentu
lui, Universitatea Craiova, va juca 
în compania lui F. C. Argeș. Intere
sant va fi, de asemenea, jocul de la 
Constanța, intre formația locală, ocu
panta locului doi in clasament, și 
A.S.A. Tg. Mureș. Celelalte partide 
sînt : Sportul studențesc — F. C. 
Petrolul (stadion Dinamo, ora 14), 
Jiul — Steaua, S. C. Bacău — Poli
tehnica Timișoara. C.F.R. Cluj — Di
namo, U.T.A. — Politehnica Iași 
Steagul roșu — Universitatea Cluj.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri în sala Floreasca a conti

nuat campionatul balcanic de scrimă.
Proba masculină de floretă s-a în

cheiat cu victoria formației Româ- 
niei (Tudor Petrus. Petre Kuki. Pe
ne Buricea și Constantin Moise), 
în proba de sabie, pe primul loc 
s-a situat echipa Bulgariei.
• Ieri la Galati, in cadrul campio

natului republican de hochei pe 
gheață, s-au întâlnit echipa locală 
Dunărea și formația Dinamo Bucu
rești Dinamoviștii au câștigat cu 
scorul de 5—2 (1—0, 3—1, 1—1).

• Sala dc sport „Victoria" din Plo
iești a găzduit ieri seară întâlnirea 
internațională amicală de handbal 
dintre selecționatele feminine ale

României și Bulgariei. Handbaliste
le românce au terminat învingătoare 
cu scorul de 22—14 (10—8).

• Pugiliștii români, care se află în 
turneu in Irlanda, au evoluat in ca
drul unei reuniuni programate ia 
Dublin. Ei au terminat învingători 
în patru din cele șase întâlniri susți
nute. La categoria ușoară. Paul Do- 
brescu l-a învins prin k o in prima 
repriza pe M. Boyle, iar Calistrat 
Cuțov a dispus la puncte de 
D. Campbell. C. Ștefanovici (semi- 
ușoară) a obținut victoria prin aban
don in repriza a doua in fața lui 
R. Rcss. Cel de-al patrulea succes a 
fost obținut de Gabriel Pometcu 
(pană), învingător la puncte in fața 
lui T. DavitL

„TROFEUL CARPAȚI"

Handbalistii noștri
• T

la a 4-a victorie
Aseară, pentru a treia oară în 

ultimele zile, amatorii de hand
bal din toată țara au putut lua 
cunoștință în direct — prin 
transmisiile radio sau TV — de 
rezultatele, ca și de evoluția 
echipelor participante la „Tro
feul Carpați". Echipa R.D. Ger
mane a învins relativ ușor for
mația B a țării noastre ; 22—15. 
După aceea, in arenă au apă
rut reprezentativele Iugoslaviei 
și Danemarcei. Nimic nu lăsa 
vreun dubiu asupra succesului 
iugoslavilor, mai ales că ei 
poartă aureola de campioni o- 
limpici. Tinerii sportivi danezi, 
cu energia și fantezia eviden
țiate și cu alte prilejuri, au ter
minat insă la egalitate cu va
loroșii lor adversari : 17—17.

Derbiul reuniunii — întilnirea 
echipelor României și U.R.S.S. — 
și-a meritat intru totul titulatu
ra. Ambele formații s-au anga
jat intr-o dispută pasionantă, lan
sând și încereînd pe rind acțiuni 
de maximă eficiență. După minu
tul 20, handbaliștii români s-au 
detașat, pină la pauză luînd un 
avans de 4 goluri (12—8). Spor
tivii sovietici reușesc cîteva con
traatacuri pe intercepție și le 
finalizează. Diferența de goluri 
se păstrează însă, cu un sfert de 
oră înainte de încheierea parti
dei fiind chiar mai mare 
19—12. Se contura deci — și 
handbaliștii noștri vor realiza in 
cele din urmă — o victorie netă, 
cum de puține ori, în decursul 
anilor, au reușit in fața forma
ției U.R.S.S. Scor final : 24-14.

Astă-seară, în derbiul compe
tiției, se întîlnesc reprezentati
vele României și Iugoslaviei, 
campionii mondiali și campionii 
olimpici 1

(Urmare din pag. D

la tinerețe, n-o să fim 
capabili de puțin pio
nierat înseamnă si 
ne condamnăm de 
timpuriu la scleroză și 
rutină. După păre
rea noastră, tinerii tre
buie 6ă-și înceapă ca
riera acolo unde e 
mai mare nevoie de ei 
si unde pot să dea tot 
ce au mai bun in ei.

Cum au fost pri
miți acești tineri spe
cialiști in județul Olt 
de au rămas atit de 
impresionați ? Iată o 
întrebare la care ne-au 
dat răspunsul chiar 
cele două tinere doc
torițe.E vorba nu atit de 
caracterul festiv al ce
remoniei in cadrul că
reia au făcut cunoș
tință cu oficialitățile 
locale — deși si a- 
ceaată ceremonie, la 
care au participat pri
mul secretar al Comi
tetului județean P.C.R.

si alți conducători al 
județului, a rămas, ne
îndoielnic. întipărită in 
memoria lor — cit de 
felul omenos. apro
piat. .sufletist" in cel 
mai bun înțeles al cu
vântului in care au fost 
întâmpinați. Chiar din 
prima zi a sosirii in 
județ, celor 94 de ti
neri medici reparti
zați pe aceste melea
guri li s-a organizat, 
in noua și frumoasa 
clădire a spitalului u- 
nif;cat din Slatina, o 
intilnire cu cadre me
dicale care lucrează de 
mult in comunele ju
dețului. Le-a vorbit 
cu dragoste si căldu
ră un medic din Balș, 
moldovean de obirșie. 
venit aici in urmă cu 
două decenii si deve
nit. pe târimul medi
cinii sătești, una din
tre cele mai mari au
torități 1n materie de 
diagnostic medical. 
Le-au mai vorbit și 
alții, dar cel mai mult

le-a impresionat spu
sa unei colege de-a 
lor, stabilită abia cu 
un an in urmă in co
muna Voineasa. care 
era la început hotări- 
ta — cum se expri-

stituit-o convorbirea 
..de la suflet la su
flet**. cu tovarășul 
Constantin Sandu, pri
mul secretar al co
mitetului județean 
P.C.R. De unde la in-

La Casa de culturi din Drobeta Turnu-Severin

ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ
ZILEI NAȚIONALE A
Casa de cultură din orașul Drobeta 

Tumu-Sever Ln a găzduit, simbătă 
după-a miază, o adunare festivă con
sacrată apropiate i Zile naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, la care au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, oameni al 
muncii din întreprinderile și institu
țiile municipiului.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei R.S.F. Iugosla
via la București, precum șl repre
zentanți ai organelor locale de partid 
șl de stat, din localitățile iugoslave 
Kladovo și Negotin, invitați la mani
festare.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Radu, prlm-secrctar al Comitetului 
municipal Drobeta Turnu-Severin aJ 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar municipal. în continuare a luat 
cuvlntul Eugenia Marincovicl. secre
tar al Comitetului municipal Dro- 
bela Tr. Severin al P.C.R.. vicepre
ședinte al consiliului popular muni
cipal, care a subliniat importanța 
evenimentului aniversat pentru isto
ria șl destinele popoarelor Iugosla
viei socialiste, precum și succesele 
pe care oamenii muncii din țară ve
cină și prietenă le-au obținut în 
opera de edificare a noii orânduiri.

Evocindu-se bunele relații româno-

R. S. E. IUGOSLAVIA
lugoslave, s-a evidențiat faptul că 
aceste tradiționale relații au cunos
cut, in ultimii ani, o puternică dez
voltare pe toate planurile, in intere
sul reciproc, al cauzei socialismului 
și păcii. A fost relevată contribuția 
deosebită pe care au a dus-o șl o aduc 
La adlncirea prieteniei și a colaboră
rii multilaterale dintre partidele, 
țările și popoarele noastre întâlnirile 
atit do frecvente și de fructuoase 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

A luat apoi cuvintul Branko Vu- 
kaLlovici, consulul general al R.S.F. 
Iugoslavia la Timișoara, care a pre
zentat principalele momente ale lup
tei eroice desfășurate de popoarele 
iugoslave, sub conducerea partidului 
comunist, pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru progres, evi
dențiind profundele transformări re
voluționare petrecute in viața țării, 
succesele obținute in opera de con
struire a socialismului.

Relevlndu-se că bunele relații iu- 
goslavo-române datează din trecutul 
îndepărtat, s-a arătat că raporturile 
prietenești dintre țările, partidele șl 
popoarele noastre, conlucrarea activă, 
rodnică dintre ele 6e extind și se 
diversifică continuu, in spiritul Înțe
legerilor convenite intre tovarășii Io- 
sip Broz TLto și Nicolae Ceaușescu.

TELEGRAME
Consiliul Central al Uniunii Ge

nerale a Sindicatelor din România a 
trimis o telegramă primului ministru 
al Republicii Elene, Spyros Marke- 
zinis, in care își manifestă, în 
numele clasei muncitoare, al oame
nilor muncii din România, profunda 
neliniște și îngrijorare in legătură 
cu măsurile represive luate față de 
oamenii muncii din această țară.

In telegramă este exprimată soli
daritatea internationalists cu lupta 
oamenilor muncii din Republica 
Elenă și se cere eliberarea imediată 
a celor arestați, respectarea dreptu
rilor siridicale și democratice,' crea
rea unor condjții normale de desfă
șurare a vieții politice.

Manifestindu-șl îngrijorarea în le
gătură cu recentele evenimente din 
Republica Elenă, Comitetul Exe
cutiv al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România a adresat o telegramă Gu
vernului Republicii Elene, in care 
își exprimă solidaritatea cu lupta 
studenților, a celorlalte forțe progre
siste din această țară.

în numele studenților din Roqnâ- 
nia, în telegramă se cere punerea in 
libertate a militanților progresiști, 
respectarea drepturilor și libertăți
lor democratice, asigurarea desfășu
rării normale a vieții universitare, a 
activității organizațiilor studențești 
din (Republica Elenă.

SEMNAREA PROGRAMULUI DE COLABORARE
ȘI COOPERARE IN DOMENIUL MINELOR, PETROLULUI 

§1 GEOLOGIEI ÎNTRE ROMANIA ȘI ECUADOR
Sîmbătă a fost semnat, la Bucu

rești, Programul de realizare a pre
vederilor cuprinse în Acordul de 
colaborare și cooperare încheiat la 
Quito, la 14 septembrie 1973, intre 
Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei din Republica Socialistă 
România și Ministerul Resurselor 
Naturale și Energetice din Republica 
Ecuador.

Documentul' a fost semnat de Bujor

Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, și căpitan de ma
rină Gustavo Jarrin Ampudia, mi
nistrul resurselor naturale și energe
tice din Republica Ecuador.

La ceremonia semnării au partici
pat reprezentanți ai conducerii unor 
ministere economice, precum și 
Enrique Sanchez Barona, ambasador 
al Republicii Ecuador.

(Agerpres)

Delegația parlamentară britanică în județul Cluj
Delegația parlamentară britanică, 

condusă de Sir Fitzroy Maclean, 
membru al Camerei Comunelor, care 
întreprinde o vizită în țara noastră, 
a sosit la Cluj.

Sîmbătă dimineața, oaspeții au fost 
primiți de Ștefan Mocuța, președin
tele Consiliului popular județean 
Cluj, care i-a informat despre dez
voltarea economică și culturală a 
județului.

Parlamentarii britanici au avut, 
apoi, o întilnire cu membrii senatu
lui Universității „Babeș-Bolyai", in 
cadrul căreia prof. dr. docent Ștefan

Pascu, rectorul acestei instituții de 
învățâmint superior, a împărtășit 
din preocupările didactice și științi
fice ale universitarilor clujeni.

Președintele consiliului popular 
județean a oferit un dejun in onoa
re.! delegației britanice.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
întreprinderea „Iris", care produce 
porțelan de menaj și articole tehni
ce de ceramică fină. Seara, forma
țiile artistice studențești din locali
tate au prezentat în cinstea delega
ției un spectacol folcloric.

Se dezvoltă relațiile economice româno-polone
Complexul expozitiohal din Capi

tală găzduiește, in aceste zile, o pre
zentare poloneză de mașini și insta
lații, la deschiderea căreia a parti
cipat și Stanislaw Dlugsz, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. Solicitat de redactorul 
Agerpres, loan Ivanlci, să vorbească 
despre evoluția relațiilor economice 
româno-polone, oaspetele a decla
rat următoarele : „Livrările de ma
șini și utilaje dintre România și Po
lonia reprezintă peste 50 la sută din 
volumul schimburilor noastre co
merciale. Și în viitor industria con
structoare de mașini va continua să 
joace un rol din ce in ce mai mare 
în dezvoltarea relațiilor economice 
dintre România și Polonia. Proiec
tele organelor centrale de planifi
care cu privire la dczv'pltarea co
merțului exterior al țărilor noastre, 
in perioada 1976—1980. se află intr-o 
fază foarte avansată și pot spune că 
schimburile reciproce de mărfuri 
vor putea spori in viitorul cincinal 
de 2,5 ori. comparativ cu perioada 
1971—1975. Au fost stabilite domenii 
în care este posibilă cooperarea și 
specializarea bilaterală. Astfel de 
posibilități există in domeniul mași
nilor și utilajelor pentru construcții, 
mașinilor-unelte, aparaturii de mă
sură și control, electrotehnicii, în 
domeniul industriei mașinilor de 
tracțiune șl transport etc.".

In încheiere, Stanislaw Dlugsz a 
sous : „Se cuvine a fi remarcat 
faptul că volumul total al comerțu
lui româno-polonez in ambele sen

suri a depășit anul trecut 1 miliard 
lei valută, el fiind de patru ori mai 
mare față de nivelul anului 1960, iar 
prevederile stabilite prin Acordul 
comercial de lungă durată pentru 
anii 1971—1975 au fost și sînt 
corectate in plus de fiecare dată".

Cronica zilei
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala Gaston Vivas Berthler, pre
ședintele Băncii pentru agricultură și 
zootehnie din Venezuela, care a fă
cut o vizită în țara noastră.

Oaspetele a avut Întrevederi la Mi
nisterul Comerțului Exterior și la 
întreprinderi de comerț exterior și 
a vizitat unităti agricole de produc
ție și industriale. în urma convorbi
rilor purtate la Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare șl Ape
lor s-a convenit asupra unor măsuri 
vizînd dezvoltarea colaborării și coo
perării în domeniul agriculturii și al 
industriei alimentare intre România 
și Venezuela.

*
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

definitiv țara noastră Robert Henry 
Robertson, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Australiei în Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)

mosferă Incit tinerii 
efectiv s-au simțit 
răspunzători s-o facă. 
Șl au vorbit. Unii din
tre el fuseseră Jn re
cunoaștere" prin cir
cumscripțiile lor rr.e-

ascultat cu luare 
aminte, la unele pro
bleme a dat răspun
suri pe loc, indicind 
factorilor de răspun
dere să le rezolve cu 
maximum de operați-

CELE MAI TINERE DOCTORIȚE DI IARĂ DIN OII
mă. cam frust, ce e 
drept — .jsă nu facă 
prea mulți purici prin 
locurile astea", dar 
care s-a legat de ele 
atit de trainic (intre 
timp s-a si căsătorit 
aici), incit acum nici 
n-ar mai concepe să 
plece în altă parte.

Dar partea cea mai 
importantă a acelei 
zile de neuitat a con

ceput credeau că va 
fi o convorbire pro
tocolară și formală, 
tinerii medici și-au 
dat seama curind că e 
vorba de ceva mult 
•nai profund și mai 
;emeinic. Primul se
cretar i-a solicitat 
«ă-și spună deschis, 
fără ocolișuri, toate 
păsurile și a știut să 
creeze o asemenea at-

dicale șl aveau de 
icum formată o anu
mită opinie. Au vorbit 
ji despre starea in 
care se află unele dis
pensare, și despre do
tarea cu instrumentar 
medical, ba chiar șl 
despre unele probleme 
aparent mai „mărun
te". cum ar fi existen
ța instalațiilor sanita
re. Primul secretar i-a

vitate. iar în ce pri
vește anumite aspecte 
care implică acțiuni 
de mai largă amploa
re i-a solicitat pe ti
nerii medici să se con
stituie ei inșiși în fac
tori mobilizatori.

La urmă, toți cel a- 
proape o sută de tineri 
medici au fost invitați 
să se urce in autobuze 
li să facă, Împreună

cu oficialitățile jude
țului, o vizită la una 
din cele mai not și mal 
moderne uzine din 
Slatina. întreprinderea 
de prelucrare a alumi
niului.

— Aici, în uzina 
asta nouă, unde totul 
vorbește despre efor
tul depus pentru ridi
carea acestor melea
guri pe trepte incă 
necunoscute înainte de 
propășire și civilizație, 
am înțeles mai bine 
că și menirea noastră 
se înscrie pe aceeași 
orbită — ne-a spus 
doctorița Mariana Ciu- 
tacu.

— Și noi. tinerii in
gineri, am fost primiți 
la fel de bine, de cald, 
de omenos — imi vor
bea, citeva ore mai 
tirziu. inginerul auto
matist Alexandru Că- 
pățină, repartizat la 
uzina de aluminiu.

încă din prihia zi a 
venirii la Slatina, atit

el cît și soția sa — 
matematiciană la Cen
trul de calcul al 
uzinei — au fost în
conjurați cu toată so
licitudinea. Li s-a dat 
Imediat un apartament 
de două camere, li s-a 
creat un cadru propice 
in întreprindere ca să 
se dăruiască integral 
muncii și satisfacțiilor 
ei.

Faptele Înfățișate 
pină aici indică o ex
periență bună in pro
cesul adesea complex 
al integrării noilor 
promoții In activitatea 
profesională pentru 
care s-au pregătit Se 
știe, nu-i nici un se
cret. că. pentru unii, 
acești primi pași sînt 
și cei mai dificili. Ini
țiative ca cea de la Olt 
arată cit de simplu, cit 
de uman și firesc poa
te fi debutul in profe
sie atunci tind se ac
ționează cu răspunde
re. cu tact și cu înțe
legerea necesară.

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE A C.A.E.R. PENTRU
FOLOSIREA ENERGIEI ATOMICE IN SCOPURI PAȘNICE

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova, la sediul C.A.E.R., a avut 
loc cea de-a 25-a ședință a Comi
siei permanente a C.A.E.R. pentru fo
losirea energiei atomice în scopuri 
pașnice.

La lucrările comisiei au participat 
delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba. R. D. Germană. Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea So
vietică.

La ședință au fost examinate o 
serie de probleme referitoare la mo
dul de îndeplinire a recomandărilor 
Sesiunii a XXII-a a C.A.E.R.. ale 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. și 
a măsurilor prevăzute în Programul 
complex al adlnciril șl perfecționării 
In continuare al colaborării si dez
voltării integrării socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Comisia a examinat stadiul elabo
rării prognozelor asupra necesităților 
de combustibil șl energie ale țârilor 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
pină in 1990. inclusiv necesitățile de 
energetică nucleară, precum si pro
punerile privind activitatea ulterioa
ră a comisiei in acest domeniu.

Comisia a adoptat programul co
laborării tehnlco-stiintiflce în cadrul 
multilateral al țărilor membre ale 
C.A.E.R. in domeniul instalațiilor re
actoare cu neutroni rapizi, proiectul 
programului de colaborare tehnico- 
științifică pe perioada pină in anul

1980 fii proiectul principalelor direc
ții pină In Anul 1990 in domeniul pro
tecției si îmbunătățirii mediului în
conjură tor In problema asigurării 
securității împotriva radiațiilor, pre
cum șt probleme legate de pregă
tirea proiectului programului colabo
rării tehnico-știintlflce a țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe anii 1976— 
1980.

Comisia a examinat informarea cu 
privire la activitatea colectivului pro
vizoriu de cercetări științifico inter
naționale in fizica reactorilor la an
samblul critic de tin VVER șl a evi
dențiat Importanta, eficienta si per
spectiva acestor lucrări.

în problemele izotopilor si sub
stanțelor marcate, comisia a aprobat 
recomandările de specializare in pro
ducția de articole ale producției de 
Izotopi și a examinat și pregătit pen
tru semnare un acord de specializare 
multilaterală internațională și de 
cooperare In producția de izotopi.

Comisia a adoptat planul activită
ții sale pe anii 1974—1975, precum și 
programul de activitate in domeniul 
standardizării pe 1974.

în toate problemele examinate de 
comisie au fost adoptate recomandări 
și hotărîri corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, deplină înțe
legere reciprocă și colaborare de 
lucru.

„TRIBUNE DE GENEVE"

„Cometa secolului
Ziarul „Tribune de Gen&ve" publică, sub semnătura lui Eric Schdr- . 

lig, un articol despre apropierea cometei Kohoutek de sistemul nostru 
solar — eveniment așteptat cu deosebit interes in cercurile științifice 
și astronomice din toate țările. Publicăm extrase din acest articol:

în curând, nimeni nu o Va mai pu
tea ignora, atît de puternică va fi 
strălucirea ei pe cerul matinal. Sin
gura concurentă serioasă va rămine 
Luna, cometa Kohoutek sosește 1

Intr-adevăr, „cometa secolului" 
vine spre noi, de fapt va trece peste 
noi... pentru că ea se va „freca" de 
sistemul nostru solar la o distanță de 
circa 120 milioane km. Ea sosește 
dinspre periferiile sistemului nostru 
solar pe care le-a părăsit cu vreo 
10 mii de ani sau mai mult.

La 28 decembrie ea „va mîngiia" 
Soarele, apoi se va îndrepta spre spa
țiul infinit, pentru a nu mai reapare 
niciodată ; intr-adevăr, oontrar altor 
comete a căror trecere prin apropie
rea Soarelui se repetă cu o frecven
ță mai mult sau mat puțin mare, se 
pare că această cometă nu ar fi 
periodică.

Aceasta G9te cel puțin concluzia, 
deocamdată temporară, pe care o su
gerează calculele bazate pe compor- 
tarea cometei Arend-Roland din 1957, 
deoarece va trebui să mai așteptam 
citeva săptămâni înainte de a putea 
determina mal precis traiectoria co
metei Kohoutek. Una din caracteristi
cile acestei comete — botezată, de 
asemenea, „1973“ — este că ea a putut 
fi urmărită timp de 9 luni înainte de 
trecerea ei prin apropierea Soarelui. 
Aceasta oferă un răgaz extraordinar 
pentru astronomi, care, de la un capăt 
la altul al planetei noastre, au putut 
■să-și pregătească cu calm și atenție 
deosebită experiențele .pentru sfirși- 
tul acestui an.

O coincidență surprinzătoare — așa 
cum se întimplă uneori în istoria 
științelor, atunci cînd un. savant des
coperă subit un fenomen total străin 
de obiectul cercetărilor sale : Lubos 
Kohoutek, astronom la observatorul 
din Hamburg, era de mai multă vre
me în căutarea unul asteroid, una 
din acele mici planete care gravitea
ză între orbitele lui Marte și Jupiter. 
La 7 martie, pe plăcile, fotografice a 
apărut însă subit o foarte slabă 
sclipire. Să Ce oare asteroidul cău
tat ? Nu : deplasarea obiectului de la 
o placă la alta era prea lentă, pen-

tru a fi aceea a unui asteroid. Ddpă 
numai dteva calcule, astronomul era 
convins : descoperise o nouă cometă, 
care, pentru a respecta tradiția, 
avea să-i poarte numele.

în Statele Unite, N.A.S.A.. (Agen
ția pentru problemele spațiale) a 
lansat un veritabil program cu scopul 
de a cunoaște cît mai bine originea ' 
cometelor. Directorul programului a 
declarat că. speră să fie în curînd In 
măsură să afirme dacă cometele re
prezintă vestigii ale formării siste
mului solar sau, dimpotrivă, este 
vorba de materii interstelare captu
rate cindva de cîmpul de gravitație 
al Soarelui. In acest scop, agenția 
va mobiliza trei sonde automate 
(„Mariner-10“, OAO-3 „Copemik" și 
OSO-7), cinci rachete-sonde ce vor 
fi lansate intre 5 Și 12 ianuarie 1974, 
baloane stratosferice, antena giganti
că de la Goldstone, cîteva avioane 
„astronomice**, ca și stația spațială 
experimentală „Skylab", care se află 
dptată. cu un instrumextf special pen- .

,i teu observarea cometei. i
1 'Originea nu este”2^'Altfel singura ’ 

enigmă pe care o ridică cometa ; ' 
astronomii ar dori, desigur, să știe 
care este compoziția diverselor părți 
ale. acesteia. Pentru moment ipoteza 
care prevalează este aceea a unui 
„bulgăre de zăpadă murdar" in ros
togolire — ipotecă care necesită, de
sigur, a fi verificată. Potrivit acestei 
teorii, nucleul cometei — cu un dia
metru între 20 pină la 30 km — ar 
conține gheață, metan, amoniac, pre
cum și diverse pulberi. Atunci cînd 
cometa trece prin apropierea Soare
lui, gazul se evaporă, formînd în 
același timp mici molecule care con
stituie nu numai „capul** cometei (cu 
un diametru de 100 mii de km și 
cu o compoziție In care domină hi
drogenul), ca și „coada" sa. Reamin
tim că această coadă este formată 
din „suflul** particulelor pe care le 
emite Soarele și care resping în di
recție opusă gazele incandescente 
care formează învelișul cometei.

Savanții din lumea întreagă ridică 
numeroase probleme cărora le-ar , 
putea, poate, răspunde acest emisar 
plecat de la periferiile sistemului 
nostru solar.

* / *
intr-un alt articol, același ziar scrie despre superstițiile legate de 

definitiv infirmate de progresul științeiapariția cometelor, superstiții

„Aceste stele rătăcitoare — scrie 
TRIBUNE DE GENEVE - înconju
rate de un văl vaporos și urmate de 
o trenă luminoasă au rămas multă 
vreme misterioase.' Apariția lor su
bită și efemeră, ca și aspectul lor 
straniu au trezit curiozitatea po
poarelor antice. Cunoștințele pe vre
mea aceea erau mai mult astrologi- 
ce decît astronomice, întrucît anticii 
considerau cometele ca niște feno
mene cerești trimise de zei. Ei Ie 
considerau răspunzătoare de catastro
fe naturale și umane care bintuiau 
lumea antică. Uneia dintre aceste 
comete i se atribuie, de pildă, căde
rea Troiei, iar Pliniu cel Bătrân acu
za pe alta de a fi provocat războiul 
civil dintre Cezar și Pompei.

După ce oferă alte cîteva exemple 
similare, ziarul scrie :

„Cai toate acestea, încă din anti
chitate, spirite iscoditoare au emis 
ipoteze pentru a încerca să explice 
cauzele generale ale apariției come
telor. Âristotel, de pildă, era con
vins că ele erau formate din ema
nații gazoase, terestre, care, ridicin- 
du-se și apropiindu-se de Soare, se 
condensau și se consumau. Această

opinie a prevalat multă vreme, pină 
spre sfirșitul secolului al XVI-lea.

In 1618 au apărut succesiv trei 
comete, dlnd naștere unei controver
se puternice care a opus pe parti
zanii filozofiei tradiționale celor ai 
științei modeme. Aceste comete au 
inspirat un mare număr de luări de 
poziție și de publicații, printre care 
faimosul manifest al lui Galileu in
titulat „IL SAGGIATORE". Dar nici 
tentativele lui Galileu de a explica 
natura și mișcarea cometelor, nici 
cele ale lui Kepler nu reușesc. New
ton este acela care, aplicind princi
piul gravitației universale, a ridicat 
pe aceste „călătoare în spațiu" la 
rangul de astre veritabile și Ie-a 
supus acelorași legi ca și planetele. 
Calculind orbitele parabolice ale 
cometelor, unul dintre discipolii săi, 
astronomul englez Edmond Halley, 
a reușit să demonstreze revenirea 
periodică a cometelor, ca și datele 
apariției succesive a aceleia care ii 
poartă numele.

Astăzi, mijloacele științifice moder
ne vor fi puse in mișcare po întreaga 
planetă pentru a obliga acest „vizita
tor** să-și dezvăluie în timpul scurtei 
sale vizite, cît mai multe din secrc»vizite, cît mai multe din secrc*

1 ÎTTf41*’ 1 ieoruano.zitla cometei la sfirjltul lunii decembrie

Traiectoriile reapectlve ale Pâmintulul, cometei in ranort
KohZe T h ‘zo'd^b’ri? f"6 1 Vor cometa

* la «• decembrie, 1° ianua™ ?1 1 februarie Ia IA. po*
Soarele.



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT

flra&e Unite
KUWEIT 21 (Agerpres). — Mircea 

Mal ița. rc-prezentant al președintelui 
Cons.liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
a fost primit de emirul Kuweitului. 
Sabah Al Salem Al Sabah, căruia i-a 
inminat un mesaj personal din par
ies șefului statului român.

Emirul Kuweitului a mulțumit căl
duros pentru mesajul primit și r 
transmis președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România 
urări de sănătate și fericire, impreu-

♦
ABU DHABI 24 (Agerpres). — Șei- 

rul Zayd B:n Sultan al Nahyan. pre
ședintele Emiratelor Arabe Unite, l-a 
primit pe Mircea Mali ța. reprezen
tant al Președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, care i-a inminat 
un mesaj personal din partea șefului 
statului român.

Președintele Emiratelor Arabe Uni
te a mulțumit cordial pentru mesaiul 
pr.m.t, transmițind cele mai căl
duroase urări de sănătate și fericire

nă cu cele mai bune sentimente pen
tru poporul român prieten. El s-a 
referit la aspecte ale situației din 
Orientul Apropiat, poziția celor două 
țări și acțiunile politice întreprinse 
pentru instaurarea unei păci juste și 
durabile in această regiune.

Au fost abordate, de asemenea, re
lațiile de colaborare dintre Kuweit 
și România, fiind subliniate posibili
tățile de lărgire a acestora, in intere
sul celor două popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

★

președintelui Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu. și de prosperitate 
poporului român prieten.

în cursul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej au fost abordate pro
bleme referitoare la situația din O- 
rientul Aoropiat. precum și acțiunile 
politice inițiale în vederea instaură
rii unei păci juste și durabile in re
giune. Totodată, s-au trecut in revis
tă relațiile dintre România și Emi
ratele Arabe Unite și posibilitățile 
dezvoltării acestora.

0 NOUĂ TNTTLNIRE A REPREZENTANȚILOR MILITARI 
EGIPTENI Șl

CAIRO 54 (Agerpres). — La kilo- 
metrul 101 pe șoseaua Cairo-Suez, 
simbătă. a avut loc o nouă întilnire 
intre reprezentanți militari ai R.A. 
Egipt și Israelului. Ca și cele prece
dente. reuniunea de simbătă a fost 
consacrată examinării unor probleme 
privind traducerea in viață a preve
derilor recentului acord de consoli-

ISRAELIENI
dare a încetării focului. Potrivit unui 
purtător de cuvin t al O.N.U., reluat 
de agențiile U.P.I. și 
cursul discuțiilor ..au fost 
diferile căi de aplicare a 
și dezangajării forțelor".

Totodată s-a precizat că 
rea reuniune va avea loc duminică. 
25 noiembrie.

Reuter, in 
explorate 
separării
următoa-

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

problemele politice și de securitate
cu plivire la : Tratatul de neproliferare ; negocierile de dezar
mare ; transformarea Oceanului Indian într-o zona a păcii

NEW YORK 24. — (De la corespondentul nostru). Comitetul pen* 
tru problemele politice și de securitate al Adunării Genercle a 
adoptat trei proiecte de rezoluție privitoare la Tratatul de nepro- 
literare, negocierile de dezarmare și, respectiv, transformarea Ocea
nului Indion într-o zonă a păcii.

VARȘOVIA PEKIN /

★

CAIRO 24 (Agerpres). — Simbătă 
s-a încheiat vizita de trei zile efec
tuată la Cairo, la invitația Adunării 
Poporului din Egipt, de o delegație 
alcătuită din 22 de membri ai Con
gresului american. In cursul vizitei.

★

membrii delegației au conferit cu 
președintele An war- Sadat și cu alte 
oficialități egiptene asupra situației 
actuale din Orientul Apropiat și asu
pra unor probleme privind relațiile 
dintre cele două țări.

Primul document, supus aprobării 
comitetului de un grup de 23 de sta
te, intre care și România, vizează 
convocarea, in jurul datei de 5 mar
tie 1975, a unei conferințe internațio
nale a statelor parte la Tratatul dc 
neproliferare a armelor nucleare, in 
scopul de a trece in revistă, la 5 ani 
dc la intrarea in vigoare a acestui 
tratat, mandatul de funcționare a 
documentului, pentru a se asigura 
transpunerea in viață a prevederilor 
sale. Rezoluția ia notă de faptul că, 
după consultări adecvate, a fost in
stituit un comitet de pregătire a a- 
cestei conferințe, alcătuit din părțile 
membre ale Consiliului guvernatori
lor Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică sau reprezentate la 
conferința Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva și cere secreta
rului general să acorde sprijinul ne
cesar organizării și desfășurării lu
crărilor conferinței.

Rezoluția a fost adoptată cu 66 de 
voturi. 2 contra și 10 abțineri.

Al doilea document, supus aprobă
rii de un grup de 12 state, între care 
și România, la punctul „Dezarmarea 
generală și totală : raportul confe
rinței Comitetului de dezarmare de 
la Geneva", a întrunit 66 de voturi, 
nici unul contra și 23 de abțineri.

Rezoluția reafirmă responsabilita
tea O.N.U. in ce privește transpune
rea în viață a principiilor ce trebuie 
să guverneze negocierile de dezar
mare, în scopul realizării dezarmării 
generale și complete, una dintre cele 
mai importante probleme care con
fruntă omenirea. Totodată, documen
tul evidențiază interesul major al tu
turor popoarelor lumii în negocierile 
de dezarmare și exprimă convinge-

rea necesității urgente ca toate sta
tele să depună noi eforturi în direc
ția adoptării unor măsuri eficiente 
de dezarmare, inclusiv interzicerea 
și eliminarea tuturor tipurilor de 
arme de distrugere in masă. Statele 
parte la negocierile de dezarmare 
sint invitate să asigure că măsurile 
de dezarmare întreprinse intr-o re
giune nu vor rezulta în sporirea ar
mamentelor în alte regiuni ale lumii.

Al treilea document adoptat de 
Comitetul politic vizează transfor
marea Oceanului Indian într-o zonă 
a păcii, lipsită de arnie nucleare. 
Rezoluția, supusă aprobării comite
tului de 10 state membre, cere tu
turor țărilor să accepte principiile și 
obiectivele conținute în declarația 
asupra transformării Oceanului In
dian intr-o zonă a păcii — ca o con
tribuție constructivă la întărirea 
securității regionale și internațio
nale. Totodată, statele membre ale . 
O.N.U., in special marile puteri, sint 
chemate să acorde tot sprijinul co
mitetului ad-hoc în îndeplinirea 
funcțiilor ce îi revin ca organism de 
consultări pentru transpunerea in 
viață a propunerii de denuclearizare 
a zonei Oceanului Indian. Secreta
rului general i se cere să pregă
tească un raport conținind fapte pri
vind prezența militară, în toate as
pectele sale, a marilor puteri în re
giunea Oceanului Indian.

Documentul a fost adoptat cu 
de voturi, nici unul contra și 29 
abțineri.

Comitetul politic a adoptat, dc 
semenea, alte două proiecte de 
zoluție privitoare la _ ’
S.A.L.T. și, respectiv, armele incen
diare.

77 
de

a-
__ __ re-
negocierile

Comunicat iugoslavo-libian
BELGRAD 24 (Corespondență de 

la S. Moreovescu). — In comunicatul 
dat publicității la încheierea vizitei 
in Iugoslavia a președintelui Repu
blicii Arabe Libia. Moamer Geddafi, 
se relevă că in convorbirile ne care 
le-a avut cu președintele R.S.F. Iu
goslavia. Iosin Broz Tito, s-a proce
dat la un schimb de păreri in pro
bleme internaționale actuale și din 
sfera relațiilor bilaterale.

Părțile au acordat o atenție deo
sebită situației din Orientul Apro
piat. reafirmind că pacea in această 
zonă nu va fi instaurată atit 
cit nu va fi lichidată ocuparea
către Israel a teritoriilor arabe și nu 
vor fi asigurate drepturile legitime 
ale poporului arab al Palestinei in 
conformitate cu rezoluțiile O.N.U. 
Cei doi președinți și-au exprimat

dorința ca Marea Mediterană să se 
transforme intr-o zonă a securității, 
păcii și colaborării.

Examinind relațiile bilaterale cei 
doi președinți au căzut de acord să 
se formeze întreprinderi,, comync ,in 
domeniile agriculturii, construcțiilor, 
pescuitului și să se sporească cola
borarea in domeniul petrolului.

Președintele Tito a acceptat invi
tația de a face o vizită 
Libia.

oficială in

★
(Agerpres). 
din Paris 

întrevedere

PARIS 24 
latul Elysee 
simbătă, ol .. .. _ ____
ședințele Franței. Georges Pompidou, 
și președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia, Moa- 
mer El Geddafi.

— La 
a avut
intre pre-

Pentru protejarea mediului înconjurător
Intervenția reprezentantului României în Comitetul pentru pro

blemele economice
NEW YORK 24 (Agerpres). — „Ra

portul Consiliului de administrație al 
programului Națiunilor Unite pentru 
mediu] înconjurător" (U.N.E.p.) a 
constituit obiectul discursului rostit 
în Comitetul pentru problemele eco
nomice al Adunării Generale de re
prezentantul țării noastre, Ion Go- 
riță.

Raportul prezintă un bilanț pozitiv 
al activităților consiliului vizind în
deplinirea mandatului încredințat la 
sesiunea trecută a Adunării Genera
le a O.N.U. — printr-o rezoluție e- 
laborată de un grup de state, între 
care și România — precum și apli-

Dezbaterile din Comitetul politic al Adunării Generale a 0. N. II

Un succes a! cauzei reunificării
pașnice și independente a Coreei

Adoptarea, prin consens. de către 
Comitetul pentru problemele politice 
si de securitate al Adunării Gene
rale a O.N.U. a declarației, cu pu
tere de hotărire. in probleme pri
vind Coreea, este apreciată in cercu
rile O.N.U. dreot o victorie a rați
unii. ca un indiciu al voinței ma
jorității statelor membre de a deter
mina forul international să contri
buie activ la împlinirea năzuințelor 
de unitate națională ale întregului 
popor coreean.

Primul pas in această direcție l-a 
constituit botărirea de a invita, pen
tru prima oară, și fără 
de condiții, Republica Populară De
mocrată Coreeană să participe la 
dezbaterile asupra problemei co- 
rr-ene, punîndu-se astfel capăt atitu
dinii discriminatorii practicate in 
trecut. Pnn aceasta s-a confirmat, o 
dată mai mult, justețea punctu
lui de vedere — impus tot mai 
mult de realitățile politice contem
porane și afirmat in permanență de 
România — potrivit căruia orice 
problemă iși poate găsi rezolvarea 
echitabilă și durabilă numai cu par
ticiparea tuturor părților direct in
teresate și tinindu-se seama in mod 
corespunzător de interesele celor in 
cauză.

Dezbaterile care au avut loc în 
comitet — la punctul „Crearea con
dițiilor favorabile pentru accelerarea 
reunificării independente și pașnice 
a Coreei" — dezbateri la care au luat 
cuvintul aproape 100 de reprezen
tanți ai statelor membre. au evi
dențiat că majoritatea covârșitoare a 
membrilor O.N.U. apreciază in mod 
pozitiv Declarația comună publicată 
de către Nordul și Sudul Coreei la 
1 iulie 1972 și principiiie enunțate 
in cuprinsul ei in legătură cu reuni- 
ficarea țării, relevînd că ea eviden
țiază valabilitatea și eficacitatea căii 
contactelor, dialogului direct si ne
gocierilor politice pentru soluționa
rea problemelor litigioase, oricit dc 
complexe ar fi ele. Vorbitorii au a- 
rătat că acum, cind poporul coreean 
a oferit lumii dovezi grăitoare des
pre dorința sa de a face pași co-1- 
creti in direcția reunificării. O.N.U. 
este chemată, la rindul ei, să acțio
neze. in virtutea obligațiilor politice 
si morale ce ii incumbă conform 
Cartei, pentru favorizarea acestui 
proces.în legătură cu modalitățile concre
te prin care să se realizeze sprijinul 

---- in cursul dezbaterilor s-au 
două abordări diferite si 
prima, in concordanță cu

nici un fel

principiile Cartei, a relevat necesi
tatea ca poporul coreean să fie lăsat 
să-și rezolve singur treburile in
terne, fără nici un amestec din 
afară, comunitatea internațională 
fiind chemată să incurajeze dialogul 
dintre Nord și Sud. Acesta a fost 
spiritul in care au abordat proble
mele privind Coreea reprezentanții 
României șl ai altor state socialiste 
și ai majorității statelor nealiniate. 
Pornind de la această poziție de 
principiu, delegațiile acestor țări 
s-au pronunțat pentru retragerea 
tuturor trupelor străine din Coreea 
de Sud. desființarea Comandamen
tului O.N.U. și a așa-numitei Co
misii a Națiunilor Unite pentru Uni
ficarea și Refacerea Coreei — orga
nisme create ca produse ale „războ
iului rece" și care blocau progresele 
pe calea spre înfăptuirea idealurilor 
de unitate națională ale poporului 
coreean.

Cel de-al doilea mod de abordare 
a problemei coreene in cadrul dez
baterilor. susținut in special de sta
tele membre ale N.A.T.O.. a încer
cat să continue calea perimată a fo
losirii O.N.U. pentru a justifica și 
perpetua amestecul străin in trebu
rile interne ale poporului coreean, 
divizarea Coreei și subordonarea ei 
intereselor străine. In acest context 
s-a înscris propunerea privind in
trarea separată a celor două zone 
ale Coreei in O.N.U.

In legătura cu această propunere, 
Li Jong Mok. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful delegației 
de observatori a- R. P. D. Coreene, 
ne-a declarat : ,.în lumina dorinței 
unanime a întregii națiuni de a pre
veni divizarea țârii și a realiza re- 
unificarea sa, guvernul R. P. D. Co
reene se menține pe poziția că ta’» 
noastră nu trebuie să intre in O.N.U. 
înainte de reunificare. ci să intre ca 
o singură Corec după înfăptuirea 
reunificării sau cel puțin a institui
rii Confederației Nordului și Sudu
lui. Este clar pentru oricine că in 
cazul in care Coree.i. la origine un 
stat unic național, intră in O.N.U. ca 
două Corec, aceasta va duce la per
petuarea divizării țării. Poporul co
reean este pe deplin capabil să-și 
ducă la bun sfirșit istorica sa cauză 
a reunificării naționale, independent 
și pe cale pașnică, ou condiția dizol
vării Comandamentului O.N.U. din 
Sudul Coreei, retragerii forțelor mi
litare americane, care folosesc em
blema O.N.U., din Coreea de Sud sl 
încetarea totală a amestecului străin 
în afacerile interne ale țării".

In ce privește rolul ce revine 
O.N.U. pentru facilitarea realizării 
aspirațiilor de unitate ale poporului 
coreean, Li Jong Mok arăta că.: 
„Națiunile Unite sint o organizație 
universală ; ea trebuie să nu mai fie 
părtinitoare sau să devină o uneal
tă pentru intervenția iu afacerile 
interne ale altor țări, pentru perpe
tuarea scindării unui popor, ci să a- 
jute in mod efectiv la înfăptuirea 
reunificării, aducindu-și astfel o 
contribuție de oea mai mare impor
tanță la accelerarea realizării nă
zuințelor de unitate naționala ale 
poporului coreean, la menținerea 
unei păci durabile în Asia, mareînd 
prin aceasta o nouă pagină in isto
ria organizației însăși".

După cum s-a anunțat, dezbaterea 
s-a încheiat prin consensul interve
nit intre coautorii proiectului de 
rezoluție al țărilor socialiste și 
nealiniate, între care și România, și 
cei ai proiectului occidental de rezo
luție de a nu supune votului acestei 
sesiuni nici unul din aceste proiec
te. Tot prin consens, s-a ajuns la 
Declarația comitetului, care con- 
semnind principiile din Declarația 
din 4 iulie 1972, iși exprimă încre
derea generală că Sudul și Nordul 
vor continua contactele în spiritul a- 
cestor principii in vederea accele
rării reunificării independente a 
țării. Comisia Națiunilor Unite pen
tru Unificarea și Refacerea Coreei, 
care a jucat un rol nefast, a fost di
zolvată. Toate acestea ( reprezintă, 
neîndoielnic, un succes al luptei po
porului coreean și un progres real 
pe calea reglementării pașnice a 
problemelor privind Coreea.

Acționind in spiritul poziției con
secvente a României de caldă prie
tenie, de solidaritate activă cu 
lupta poporului coreean nentru 
imolinirea idealului său național, 
delegația , română a militat in tot 
cursul dezbaterilor în snrijinul po
ziției legitime a R. P. D. Coreene, 
pentru crearea condițiilor favorabile 
reunificării pașnice și independente 
a Coreei. Ca un aport in acest sens, 
a fost consemnat aici și MelMUi a- 
dresat secretarului general al O.N.U. 
și președintelui Adunării Generale 
de către Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, mesaj 
ce dă glas opiniei noastre publice care 
sprijină neobosit aspirațiile legitime 
ale poporului coreean de a trăi in
tr-un stat unitar, făurit prin efor
turile întregii națiuni coreene.

carea măsurilor adoptate de confe
rința de la Stockholm.

Reprezentantul României a subli
niat-necesitatea ca orice- acțiuno rce 
feritoare la mediul înconjurător să<se 
desfășoare în baza principiilor una
nim recunoscute ale dreptului inter
național, ale respectării stricte a in
dependenței și suveranității naționa
le și dreptului suveran al fiecărui 
stat de a adopta decizii și măsuri 
conforme propriilor sale interese, 
fără a se prejudicia. în același timp, 
interesele altor țări.

Relevînd însemnătatea facilitării de 
către U.N.E.P. a schimbului de infor
mații în domeniul protejării mediului 
uman, reprezentantul român s-a pro
nunțat. pentru crearea unui birou in
ternațional in vederea centralizării, 
analizării și difuzării acestora, pen
tru realizarea unor programe vizind 
încurajarea unei largi cooperări in
ternaționale in elaborarea de tehno
logii de producție, cu un grad redus 
de poluare și facilitarea transferului 
lor către statele in curs de dezvolta
re, precum și pentru abordarea in 
cadrul unor centre internaționale de 
cercetări, cu participarea U.N.E.P., a 
unor teme interesînd aceste state.

România, țară în curs de dezvolta
re, este interesată în crearea unor 
asemenea centre și este gata să exa
mineze favorabil eventuala amplasa-r 
re pe teritoriul ei a unui centru de 
cercetări, intr-un domeniu care ar 
putea fi stabilit ulterior.

Constantin ALEXANDROAIE
O.N.U.. 
conturat 
opuse:

Plecarea delegației

economice
guvernamentale române

VARȘOVIA 24 (Corespondență dc 
la Gh. Ciobanu). — Simbătă, to
varășul Edward Gierek, prim-se- 
crctnr al C.C. al P.M.U.P., a 
primit pe tovarășul Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședine al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române in Comisia guverna
mentală româno-polonă de colabora
re economică.

La întrevedere a participat Jozef 
Tejchma, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. pre
ședintele părții polone in Comisia 
guvernamentală polono-romană de 
colaborare economică. Au luat par
te, de asemenea, Aurel Duca, amba
sadorul României la Varșovia, și 
Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
Poloniei. La București.

Cu prilejul întrevederii, tovarășul 
Janos Fazekas a transmis tovarășu
lui Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., un cald salut din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R. La rîndul 
său, ■ • ’ ’tovarășul Edward Gierek a ru-

★
perioada 22—24 noiembrie a.c. 
desfășurat la Varșovia lucrările 
de-a 9-a sesiuni a Comisiei gu- 

româno-polone de

In 
s-au 
celei 
vemamentale ___ ... ..____
colaborare economică.

Examinind modul de desfășurare a 
activității de la sesiunea a 8-a a 
comisiei pînă in prezent, părțile au 
relevat că, în această perioadă, co
laborarea și cooperarea dintre Româ
nia și Polonia s-au intensificat, în
deosebi ca urmare a măsurilor con
venite cu prilejul convorbirilor din
tre delegațiile de partid și guverna
mentale din cele două țări.

Printre acțiunile de colaborare 
evidențiate de comisie sint acor
dul interguvemamental pe perioada 
1974—1935 privind livrarea de cupru 
și semifabricate de cupru din R.P. 
Polonă, in contrapartidă valorică cu 
aluminiu și semifabricate de alumi
niu din Republica Socialistă Româ
nia ; convenția pe perioada 1974— 
1980 privind livrarea de fibre poli- 
acrilnitrilice din România in contra
partidă cu propilenă dinpartidă cu propilenă din Polonia ; 
asimilarea în România a mineralie
rului de 55 000 tdw cu motoare și 
unele echipamente navale livrate de 
Polohia, livrarea din România de lo
comotive Diesel-electrice ș.a.

Comisia a apreciat ca pozitivă și 
fructuoasă activitatea desfășurată de 
ambele părți pentru convenirea pro
blemelor legate de finalizarea unor 
noi aptiunl jniportarite de cooperare 
și ’Specializare; privind livrările de 
cărbune co.csificabil din Polonia în 
contrapartidă cu mărfuri de valoare 
economică echivalentă din România 
pe perioada 1974—1985, specializarea 
pe perioada 1973—1980 a producției 
de pesticide, specializarea in pro
ducția unor tipuri de mașini-unelte. 
piese de schimb, pompe, armături și 
aparate de măsură și automatizare 
pentru industria chimică, în produc
ția de oțeluri aliate și speciale, in 
producția de medicamente.

S-a relevat că volumul schimburi
lor de mărfuri convenit prin pro
tocolul comercial pe anul 1973 crește 
cu 26 lâ sută față de realizările 
anului 1972, iar mărfurile contractate 
pe acest an reprezintă o creștere 
de 14 la șută față de prevederile 
protocolului pe anul în curs. Pon
derea livrărilor reciproce de mașini 
și utilaje, în volumul comerțului ex
terior reciproc a ajuns la peste 50 
lâ sută.

Comisia a stabilit programul de 
lucru pentru finalizarea în 1974 a

★
Sîmbătă seara delegația s-a îna

poiat în Capitală.
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost salutată de tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, de alte per
soane oficiale. A fost prezent Wla
dyslaw Wojtasik, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

gat să fie transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urările sale cele 
mai cordiale.

In cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, a fost relevat, 
cu satisfacție, faptul că, in spiritul 
celor convenite de conducerile de 
partid și de stat ale României și Po
loniei, relațiile economice româno- 
polone au cunoscut o extindere și o 
diversificare continuă. S-a apreciat, 
totodată, că evoluția mereu ascen
dentă, pe multiple planuri, a rapor
turilor prietenești româno-polone, 
precum și creșterea dinamică a po
tențialului economic al României și 
Poloniei creează premise favorabile 
pentru intensificarea și adincirea pe 
mai departe a colaborării in dome
niul economic, a cooperării și spe
cializării in producție, a livrărilor 
reciproce de mărfuri. In această or
dine de idei au fost subliniate con
tribuția comisiei guvernamentale de 
colaborare economică, rezultatele 
fructuoase ale celei de-a noua se
siuni, de la Varșovia, a comisiei.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
unul important număr de acțiuni de 
colaborare, cooperare și specializare 
in producție, printre care cooperarea 
și specializarea in producția unor noi 
tipuri de mașini-unelte, mașini și 
utilaje miniere, utilaje de construcții 
și construcții de drumuri, nave și 
utilaje navale, autoturisme, instalații 
de automatizare, aparatura de tele
comunicații și aparatură de măsură, 
reglare și control, accesorii și piese 
pentru industria ușoară, cooperarea 
in realizarea unor capacități de cau
ciuc poliizoprenic etc.

Comisia a relevat, cu satisfacție, 
faptul că livrările reciproce de măr
furi în viitorul cincinal vor crește 
de 2—2,5 ori față de volumul schim
burilor stabilit prin Acordul comer
cial de lungă durată pe perioada 
1971—1975, ponderea livrărilor reci
proce de produse ale industriei con
structoare de mașini urmînd să re
prezinte cel puțin 50 la sută, iar a 
produselor rezultate din acțiunile de 

■cooperare și specializare în producție 
să fie de 20—25 la sută din volumul 
livrărilor reciproce de mașini și uti
laje.

în cursul lucrărilor sesiunii a fost 
ascultată informarea Comisiei ro
mâno-polone de colaborare tehnico- 
științifică, constatindu-se, cu satisfac
ție, rezultatele obținute și stabilin- 
du-se noi măsuri pentru creșterea în 
continuare a eficienței acestei activi
tăți.

In timpul lucrărilor comisiei- â ftjst 
sefiinatâ' Convenția guvemam^ntâl^ 
româno-polonă privind livrările de 
cărbune cocsificabil din R. P. Polonă 
în contrapartidă cu mărfuri de va
loare economică echivalentă din Re
publica Socialistă Roipânia pe pe
rioada 1974—1985.

Au fost semnate, de asemenea, de 
reprezentanții ministerelor corespun
zătoare din cele două țări conven
țiile privind specializarea în produc
ția unor tipuri de mașini-unelte și 
livrările reciproce de produse specia
lizate, în producția de pesticide, de 
medicamente, piese de schimb, pompe 
și armături, aparate de măsură și 
automatizare pentru industria chi
mică, precum și contractul-cadru de 
specializare în producție și livrări re
ciproce de oțeluri aliate și speciale.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat' 
într-o atmosferă cordială, de deplină 
înțelegere.

Protocolul încheiat cu acest prilej a 
fost semnat de partea română de 
Janos Fazekas, iar din partea polonă 
de Jozef Tejchma.

★
La plecarea din Varșovia, pe aero

portul Okencie, delegația a fost con
dusă de Jozef Tejchma, de membri 
ai guvernului și de alte persoane 
oficiale polone. Au fost prezenți Au
rel Duca, ambasadorul țării noastre 
Ia Varșovia, și membri ai Ambasadei 
române.

PEKIN 24 (Corespondență de la 
I. Tecuță). Delegația economică gu
vernamentală română, condusă de 
Ion Pâțan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministțul comer
țului exterior, a părăsit sinibătă 
Pekinul, îndreptindu-se spre patrie.

La plecare, delegația română a 
fost condusă la aeroport de Li Sien- 
nien, viccprcmier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Li Cian, mi
nistrul comerțului exterior, și de 
alte persoane oficiale chineze. A fost 
prezent Nicolae Gavrilescu, amba
sadorul României la Pekin.

si-a încheiat vizita

PEKIN 24 (Agerpres). — Comu
nicatul comun publicat la Încheierea 
vizitei oficiale de prietenie în R.P. 
Chineză a delegației G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud, condusă 
de Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E., președin
tele Consiliului Consultativ al G.R.P. 
al R.V.S., arată că convorbirile pur
tate cu partea chineză s-au referit 
la stringerea relațiilor bilaterale de 
prietenie și cooperare, la situația ac
tuală din Vietnamul de sud și la alte 
probleme de interes comun.

Părțile condamnă actele de încăl
care a Acordului de la Paris comise 
de administrația de la Saigon spri
jinită de S.U.A., subliniind că Sta
tele Unite, ca parte semnatară, tre
buie sâ-și asume responsabilitatea 
care le revine pentru traducerea în 
practică a acordului.

Cele două părți au constatat, cu 
satisfacție, că prietenia și unitatea 
militantă dintre popoarele chinez și 
vietnamez, verificate în cursul lupte
lor revoluționare, se întăresc și se 
dezvoltă continuu. Ambele părți g-au 
pronunțat pentru întărirea pe mai 
departe a sprijinului ce și-1 acordă 
reciproc 'fel-' a' colăbdtârii, arătinii c| 
sbv Vot''-'sțtădui "că ăceastă prietenie 
și strînsă unitate să fie întotdeauna 
de neclintit.

După cum relatează agenția de 
presă „Eliberarea", în timpul cit s-a 
aflat în R.P. Chineză, președintele 
Nguyen Huu Tho a avut o întreve
dere cu Norodom Sianxik, șeful sta
tului Cambodgia, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiel.

Convorbiri interlaotiene
VENTIANE 24 (Agerpres). - La 

Vientiane a avut loc prima ședință a 
Comisiei mixte centrale pentru 
transpunerea in viață a acordurilor 
dintre Frontul Patriotic Laoțian și 
guvernul de Ia Vientiane — transmi
te agenția T.A.S.S.

în cursul ședinței a avut loc un 
schimb de opinii privind aplicarea 
prevederilor acordului din 21. 
bruarie 1973 de restabilire a păcii -’fcv 
înțelegere națională și protocolului 
din 14 septembrie 1973. Conducătorii 
delegațiilor celor două părți au de
clarat că întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă bună, de lucru. Păr
țile nu convenit ca ședințele comi
siei să aibă loc săptămînaL

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

Comunicatul sovieto-ca- 
nnditin Privind Vizita oficială efec
tuată în U.R.S.S. de Mitchell Sharp, 
ministrul de externe al Canadei, in
formează că părțile au examinat pro
bleme legate, de dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor sovieto-canadiene, 
precum și problemele internaționale 
care interesează cele două țări.

Starea de urgență in de- 
partamentul Cuzco, din sud-estul Pe
rului, a fost declarată ca urmare a

„SKYLAB-3“

Zi de odihnă
neplanificcită.

HOUSTON 24 (Agerpres). — 
După defectarea unuia dintre 
cele trei giroscoape stabilizatoa
re ale laboratorului spațial 
„Skylab-3“, N.A.S.A. a hotărit 
să acorde echipajului, simbătă, 
o zi de odihnă, pentru a-i per
mite să studieze posibilitatea 
menținerii poziției corecte a la
boratorului pe orbita circumte- 
restră. La centrul spațial de la 
Houston s-a anunțat că mai 
multe experiențe prevăzute in 
programul de lucru al zilei de 
vineri au fost anulate, astro- 
nauții Gerald Carr, William 
Pogue și Edward Gibson, aflin- 
du-se in intirziere față de gra
ficul de activități stabilit ante
rior.

dezordinilor provocate de elemente 
reacționare — anunță agențiile 
France Presse și T.A.S.S. Concomi
tent' ou suspendarea garanțiilor con
stituționale, în capitala departamen
tului au fost introduse restricții de 
circulație între orele 19 și 6 diminea
ța.

Restricțiile de circulație 
au fost complet ridicate 
simbătă la Atena, în baza 
unui ordin semnat de comandantul 
șef al forțelor armate, generalul Di
mitrios Zagoriănakos. informează a- 
genția A.N.A.

0 delegație a P.S. Fran- 
CGZ condusă de primul secretar al 
partidului, Frânțois Mitterrand, și-a 
încheiat vizita de opt zile în Iugosla
via, anunță agenția Taniug. Delega
ția a fost primită de președintele 
Iugoslaviei și președintele- Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, . Iosip 
Broz Tito, și a avut convorbiri la se
diul Conferinței federale a Uniunii 
Socialiste a poporului muncitor din 
Iugoslavia, precum și la Prezidiul 
U.C.I.

TIRANA 24 (Agerpres). — Tn 
aula Facultății de Istorie și fi
lologie a Universității de Stat 
din Tirana s-a deschis expozi
ția ..Dimitrie Cantemir". Pro
fesorul Hylsi Myzyri a prezen
tat o amplă și documentată ex
punere asupra vieții si operei 
marelui cărturar si om politic 
român. A luat cuvintul, de a- 
semehea, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Ambasadei Româ
niei la Tirana, Nicolae Stanca.

IRLANDA DE NORD.

BAROMETRUL POLITIC
TINDE SPRE OPTIMISM

Unanimitatea de a- 
precieri este o rarita
te în presa britanică. 
Si totuși, un aseme
nea caz s-a petrecut, 
cu prilejul unui im
portant eveniment 
survenit zilele trecute 
in viața Ulsterului : 
realizarea unui acord, 
intre principalele trei 
partide moderate *), 
de a constitui un 
Consiliu Executiv, ca 
organ local de con
ducere a Irlandei de 
Nord. Intr-adevăr, 
toate ziarele britanice 
salută crearea consi
liului, exprimind, prin 
titlurile lor, părerea 
că este vorba de „un 
mare succes", „o șan
să pentru Ulster", „un 
mare pas înainte" 
etc.

După o jumătate de 
secol de frămîntări, 
violențe și distrugeri, 
intr-o atmosferă po
luată de bigotism și

•) La negocieri au 
luat parte : partidul 
unionist (al majorită
ții protestante), parti
dul laburist social-de
mocrat (al poDulației 
catolice) și partidul a- 
lianței (formațiune po
litică interconfesio- 
nală).

intoleranță este real
mente o performanță 
participarea, pentru 
intîia dată, a unor re
prezentanți ai comu
nității catolice, alături 
de protestanți, In
tr-un for de decizie, 
care urmează să-și 
sprijine activitatea pe 
consensul și colabora
rea membrilor săi. 
„Există, poate, pentru 
prima data, un meca- 
nism politic gratie că
ruia va deveni posibi
lă o pace durabilă în 
Ulster" — scrie 
NANCIAL 
adăugind că. după ce 
politicienii . 2__ '.1
au reușit să ajungă la 
o înțelegere ar fi ra
țional ca atentatele și 
exploziile să înceteze 
definitiv.

Pe traiectoria ur
mată de această difi
cilă problemă, comen
tatorii desprind două 
momente mai impor
tante. de dată mai re
centă : alegerile din 
iunie pentru aduna
rea provincială (Stor
mont). ‘ ’ ' '
naștere 
lativă 
(pentru _ ____ ...
viața politică a pro
vinciei s-a folosit a- 
tunci dreptul de vot

,,FI- 
TIMES",

moderați

cind a luat 
puterea legis- 
a Ulsterului 
întila dată în

universal, fără nici 
un fel de discrimina
re). Al doilea moment 
ii constituie această 
proaspătă instituire a 
unui colegiu executiv, 
provenit din sinul 
noului Stormont.

Semnificația politi
că pare mult mai 
profundă, dat fiind 
faptul că .cercurile 
politice din Belfast, 
nu mai puțin ca cele 
din Londra și Dublin, 
văd in apariția aces
tui organ executiv un 
prim și promițător 
pas spre conturarea 
posibilităților de re
unificare a întregii 
Irlande. Este vorba de 
o perspectivă „pe ter
men lung", după cum 
se afirmă în presa 
britanică. avînd la 
bază concepția despre 
proiectul unui așa- 
numit „Consiliu al 
Irlandei". Precizări 
despre acest proiect 
sint așteptate din 
partea unei conferin
țe tripartite (Londra 
— Dublin — Belfast), 
despre care agențiile 
de presă afirmă că ar 
urma să fie convocată 
intr-un viitor apro- 
oiat.

L. RODES CU
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