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Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

ziarului grec „Acropolis"
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Rezultatele vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Statele Unite ale Americii 
sint salutate de întregul popor tu satisfacția îndreptățită 

de un remarcabil și multilateral succes

DKIMBHE OEMM MAIORII PEMI
ROMÂNIA SOCIALISTA, CINTIIBITII CONSTRUCTIVE 

EA KIOTO MTERNATIBNALA
Eveniment de amplă rezonanță, 

at it sub raport bilateral, cit și in 
sfera generală a vieții internațio
nale, vizita pe care președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a intreprins-o 
In Statele Unite ale Americii, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
.se înscrie ca o nouă și puternică 
afirmare a politicii externe con
structive a României socialiste, de 
dezvoltare a relațiilor cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin- 
duirea socială, potrivit cerințelor 
coexistenței pașnice.

Prilejuind o grăitoare expresie a 
sentimentelor de stimă și prețuire 
reciprocă de care sint animate 
popoarele român și american, vizi
ta președintelui Nicolae Ceaușescu 
s-a distins prin caracterul ei 
Drofund laborios, de lucru, găsin- 
du-și materializarea in importante
le documente comune încheiate, in 
acordurile si înțelegerile perfectate, 
in multitudinea convorbirilor, con
tactelor si intilnirilor avute — cu 
președintele Nixon, cu alte perso
nalități de frunte ale vieții politice, 
cu exponenti ai cercurilor eco
nomice, industriale și financiare, 
cu reprezentanți ai presei, cu cetă
țeni din diferite orașe ale S.U.A. 
Și de această dată, prin activitatea 
sa neobosită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — al cărui program de 
muncă s-a desfășurat practic din 
zori și pină in noapte — s-a do
vedit același promotor neobosit al 
cauzei păcii, cooperării și înțelege
rii intre popoare, făcind să crească

SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI - 
MESAJUL DE APROBARE Șl ÎNALTĂ APRECIERE 

AL ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE 
pentru noua și strălucita afirmare a politicii externe a țării noastre, 
elaborată de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P. C. R.
Exprimând adeziunea deplină a 

comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de pe meleagurile arădene 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, vă adresăm, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul întoarcerii dumneavoas
tră in patrie, cele mai sincere 
mulțumiri și sentimente de recu
noștință pentru rodnica activitate 
pe care ați desfășurat-o in cadrul 
vizitei întreprinse in Statele Unite 
ale Americii —se scrie in telegra
ma adresată de Comitetul județean 
ARAD al P.C.R. și Consiliul popu
lar județean.

Contactele și convorbirile avute, 
semnarea unor documente și înțe
legeri constituie un puternic sti
mulent pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare și cooperare din
tre România și S.U.A.. o contribu
ție de seamă la cauza păcii și 
destinderii internaționale.

Expresie elocventă a politicii ex
terne profund constructive a Româ
niei socialiste, această vizită a pri
lejuit noi manifestări de simpatie 
și respect față de poporul român ș 
realizările sale in făurirea vieții 
noi, față de șeful statului roman, 
contribuie la sporirea prestigiu
lui României socialiste și afir
marea tot mai puternică a voin
ței de pace și largă colaborare de 
carp este animat poporul nostru

Succesele remarcabile ale aces
tei vizite — se arată în telegrama 
Comitetului județean BISTRIȚA- 
NASAUD al P.C.R. — sint Încă o 
expresie a inepuizabilelor posibili
tăți de întărire a colaborării între 
popoare și țări, indiferent de mă
rimea șl orânduirea lor socială. 

și mai mult prestigiul patriei noas
tre in lume. Editorialul publicat in 
numărul de duminică al ziarului 
nostru a subliniat semnificațiile 
profunde ale acestei vizite, a re
levat rezultatele ei deosebit de po
zitive. în articolul de față ne pro
punem să ne oprim, în special, a- 
supra sensului și însemnătății do
cumentelor principale adoptate cu 
acest prilej.

Cu siguranță, in primul rind se 
impune atenției Declarația comună 
semnată de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Richard Nixon cu 
privire la principiile de colaborare 
generală intre România și Statele 
Unite. Pe bună dreptate, in cuvân
tările rostite de cei doi președinți 
la ceremonia semnării s-a relevat 
importanța politică deosebită a a- 
cestui document, care reprezintă o 
ilustrare vie, concretă a faptului că 
este pe deplin posibil ca state cu o- 
rinduiri sociale diferite si atit de 
deosebite ca mărime, potențial și 
grad de dezvoltare economică să 
pună la temelia relațiilor reciproce 
asemenea principii fundamentale ca 
respectul independentei și suvera
nității naționale și deplina egali
tate in drepturi, principii a căror 
strictă afirmare și generalizare re
prezintă un comandament suprem 
al contemporaneității, in vederea 
edificării unei lumi a păcii, înțe
legerii și apropierii intre popoare. 
Din acest punct de vedere, se poa
te spune, cu denlin temei, că sem
narea Declarației reprezintă un 
moment istoric in evoluția rapor

Sintem mindri, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de aprecierile 
deosebit de elogioase care s-au 
făcut la adresa contribuției dum
neavoastră pentru deschiderea cu 
mult curaj a unor dialoguri, re- 
marcindu-vă printre primii condu
cători de state de pe glob in marea 
și greaua misiune de soluționare 
favorabilă a complexelor probleme 
din lumea de azi in interesul pro
gresului și fericirii tuturor po
poarelor.

Vă asigurăm, mult stimate tova

Telegrame adresate CC alP.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

rășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
depune eforturi sporite pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
din toate domeniile de activitate și 
obținerea de noi și remarcabile 
succese. manifestindu-ne astfel 
adeziunea totală față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului.

Nobila solie de pace, prietenie și 
colaborare pe care ați dus-o in 
S.U.A., modul magistral in care ați 
înfățișat in fața guvernului și po
porului aunerican principiile care 
călăuzesc partidul și statul nostru
— se scrie in telegrama Comitetului 
județean DÎMBOVIȚA al P.C.R. 
și a Consiliului popular județean.
— rămin înscrise in istoria interna
țională contemporană ca un model 
exemplar al relațiilor de co

turilor dintre cele două țări și, tot
odată, o contribuție de seamă la 
afirmarea normelor de justiție în 
raporturile dintre toate statele lu
mii.

Declarația reafirmă, in mod 
solemn, voința comună de a dez
volta relațiile româno-americane 
în spiritul stimei, respectului și 
avantajului reciproc, de a așeza 
aceste relații pe bazele principii
lor noi de relații dintre state : 
dreptul fiecărui stat la existență, 
independentă și suveranitate ; ega
litatea in drepturi a tuturor state
lor, indiferent de mărime, nivel de 
dezvoltare și sistem politic, econo
mic și social : dreptul fiecărui stat 
de a-și alege și dezvolta liber sis
temul său politic, social, economic 
și cultural ; abținerea de la ame
nințarea cu forța sau folosirea 
forței, respectarea integrității teri
toriale și inviolabilitatea frontiere
lor ; neintervenția, directă sau 
indirectă, sub nici un motiv, in 
afacerile interne ale oricărui alt 
stat ; îndatorirea statelor de a-și 
soluționa diferendele lor interna
ționale. prin mijloace pașnice: coo
perarea in diverse domenii ale re
lațiilor internaționale, in scopul 
promovării păcii si securității in
ternaționale și al progresului eco
nomic și social. Sint principii care 
dau glas unor deziderate vitale ale 
tuturor popoarelor, cerințelor pri
mordiale ale insusi conceptului de 
colaborare pașnică între state, de 
securitate In lume. Declarația co
mună. depășind, in acest fel. cadrul 

existență. colaborare și neamestec 
in treburile interne, intre state cu 
sisteme social-politice și mărimi 
diferite.

Vizita dumneavoastră oficiala In 
S.U.A., stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. este încă o mărturie 
grăitoare că marile probleme ale 
contemporaneității nu pot fi rezol
vate decît printr-un dialog politic 
deschis, sincer, marcat de respect 
reciproc, la care trebuie să parti
cipe și să contribuie toate statele 

lumii, că numai prin acțiunea uni
tă, prin conjugarea eforturilor tu
turor statelor se poate ajunge la 
destindere in viața internațională, 
la consolidarea păcii in lume, la 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.
Declarația comună semnată de 

dumneavoastră și președintele 
Nlxon — se spune in telegramă — 
reflectă cu claritate modul realist 
de aplicare a principiilor coexisten
ței pașnice, principii care guver
nează întreaga politică a partidului 
și statului nostru.

Manifestindu-și deplina și unani
ma adeziune față de activitatea 
deosebit de laborioasă pe care ați 
desfășurat-o in cadrul vizitei ofi
ciale in Statele Unite ale Americii, 
oamenii muncii din județul Dîmbo
vița. in frunte cu comuniștii, se 

raporturilor bilaterale, se înscrie ca 
un remarcabil aport la consoli
darea cursului nou spre destindere 
și cooperare in viața lumii de azi.

Așa cum este bine știut, tradu- 
cind in viață orientările funda
mentale stabilite de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
a partidului, România socialistă 
s-a afirmat și se afirmă pe 
arena mondială ca un promo
tor neobosit, ca un militant 
ferm pentru democratizarea vieții 
internaționale, pentru statornicirea 
unor raporturi noi intre toate sta
tele. pentru dezvoltarea proceselor 
pozitive contemporane si crearea u- 
nor condiții în care toate națiu
nile să se poată dezvolta liber, 
nestinjenit. în conformitate cu 
voința și interesele proprii, să-și 
poată conșacra toate forțele fău
ririi unei vieți mai bune, pașnice 
și prospere. In acest spirit, după 
cum se cunoaște. România a sem
nat cu un șir de state din Europa. 
Africa. Asia. America Latină de
clarații comune care proclamă 
postulatele majore de conduită 
și acțiune pe arena internațională, 
contribuind astfel la cristalizarea 
unui veritabil cod al normelor noi 
de relații interstatale — cheie de 
boltă a păcii, securității și colabo
rării pe întregul glob. Declarația 
româno-americană vine să adauge 
o nouă și importantă verigă la am
plul și complexul proces de con
struire a unor asemenea relații, a-
(Continuare în pag. a V-a)

angajează solemn in fața partidu
lui, a dumneavoastră, să-și consa
cre in continuare toată capacitatea 
și priceperea pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, con
vinși fiind că prin aceasta ne a- 
ducem o importantă contribuție la 
înflorirea națiunii noastre, la con
solidarea prestigiului internațional 
al României socialiste, la afirmarea 
sa tot mal puternică in concertul 
națiunilor.

In rezultatele și ecourile acestei 
vizite se recunosc realismul și 
înțelepciunea promovării liniei po
litice de dezvoltare a relațiilor cu 
toate statele lumii, _ indiferent de 
orinduire socială, în spiritul co
existenței pașnice, al cerințelor 
destinderii și progresului general 
contemporan, se arată in telegra
ma Comitetului județean SATU- 
MARE al P.C.R. și consiliului 
popular județean.

Exprimindu-și deplina satisfacție 
pentru această nouă și valoroasă 
contribuție a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la întărirea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre popoarele ro
mân și nord-amerlcan. precum și 
la triumful celor mai înalte idea
luri care animă azi omenirea, oa
menii muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități din 
județul nostru dau o înaltă apre
ciere activității desfășurate de 
dumneavoastră, importantelor do
cumente care au fost semnate, 
considerindu-le un model de în
făptuire a politicii noi. de egali
tate și respect, in viața internațio
nală, pentru o mai bună cunoaș
tere. Înțelegere și colaborare.

(Continuare în pag. a V-a)

Dupâ cum s-a anunțat, la 15 noiembrie, preșodinlelo Consiliului 
de Slat al Republicii Socialisle România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primii po Christos Philippidis, editorul și directorul ziarului „Acro
polis", căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Sintefi unul 
dintre șefii de stat cei mai 
apreciați. Inițiativele dum
neavoastră politice, ideile 
dumneavoastră, contactele cu 
personalități de cele mai di
ferite convingeri politice au 
făcut să vă aflați permanent 
in actualitate. Linia dumnea
voastră politică, pe cit de 
realistă, pe atit de viguroasă, 
departe de orice idee precon
cepută, foarte cuprinzătoare 
pe plan internațional, a sus
citat elogii, dar și anumite 
reproșuri. Ce așteptați de la 
proiectele dumneavoastră po
litice ? Care ar fi dificultățile 
sau, de ce nu, pericolele ce 
le aveți în vedere ?

RĂSPUNS : Proiectele de viitor 
ale dezvoltării României sint tra
sate de Congresul al X-lea al Par
tidului Comunist Român. Pot spune 
că în ce privește dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, proiectele 
noastre se realizează în bune con
diții. De exemplu, în primele zece 
luni ale acestui an, producția in
dustrială a crescut într-un ritm de 
15 la sută, cu mult superior preve
derilor planului cincinal. Se în
făptuiesc obiectivele și în dome
niile agriculturii, științei, culturii, 
învățămîntului. Au fost obținute 
succese de seamă în realizarea 
măsurilor de creștere a nivelului 
de trai al maselor largi populare.

Fără îndoială că mai avem încă 
dificultăți de învins, legate mai a- 
les de rămînerea in urmă de la 
care a pornit România. Am în ve
dere îndeosebi necesitatea formă
rii cadrelor pentru toate dome
niile de activitate, pornind de la 
faptul că, pînă la sfîrșit, tot ceea 
ce ne propunem trebuie să fie rea
lizat la un nivel calitativ superior, 
cu oameni avînd o înaltă calificare 
din toate punctele de vedere. Spe
răm însă să învingem aceste difi
cultăți.

In domeniul politicii internațio (Continuare in pag. a V-a)

Centrala electrica de termoficare Grozăvești din Capitală. Aspect din camera de comandă termică
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PLANULUI DE PRODUCȚIE
Minerii din nordul Moldovei lu

crează. incepind de luni, in contul a- 
nului 1974. Cu acest nou succes, co
lectivul Combinatului minier din Gura 
Humorului și-a majorat la 200 de 
zile avansul, in timp, ciștigat in pri
mii trei ani ai cincinalului. Calculele 
estimative arată că pină la 31 decem
brie minerii suceveni vor obține un 
spor de producție in valoare de 25 
milioane lei.

★

Indicii finali ai planului pe anul in 
curs au fost atinși și de meșteșuga
rii din județul Gorj. Acțiunile între
prinse pentru îndeplinirea angaja
mentului de a realiza cincinalul in 
trei ani și opt luni au permis să se 
ciștige pină in prezent un avans de 
aproape opt luni efective de lucru. 
Aceasta creează condiții pentru de
pășirea sarcinilor pe 1973 cu 15 mili
oane lei la producția-marfâ. 

nale, tot Congresul al X-lea a tra
sat drept obiectiv dezvoltarea co
laborării largi cu țările socialiste, 
cu toate celelalte țări, fără deose
bire de orinduire socială.

După cum știți, în viața inter
națională s-au făcut pași însem
nați pe calea unor relații noi : a 
început Conferința general-euro- 
peană, se afirmă tot mai puternic 
principiile egalității, respectului 
independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

Mai sînt însă în lume focare de 
încordare și conflicte. Accentuarea 
cursului destinderii cere învinge
rea a încă multor greutăți, dar 
consider că este în interesul tu
turor popoarelor de a face totul 
pentru afirmarea în lume a unei 
politici noi, bazate pe egalitate și 
respect reciproc.

Fără nici o îndoială că sînt di
ficultăți, există pericole în reali
zarea acestei politici și evenimen
tele din Orientul Mijlociu au de
monstrat pe deplin acest lucru. 
Dar, tocmai de aceea, considerăm 
că este necesar de a întări colabo
rarea între state, de a acționa cu 
toată fermitatea pentru soluțio
narea problemelor pe cale pașni
că, de a face totul pentru a asi
gura tuturor națiunilor o pace 
trainică și îndelungată.

ÎNTREBARE : In cursul 
unei cuvintări ați exprimat 
părerea că toate statele lumii 
sint răspunzătoare in măsură 
egală pentru cauza păcii. Con
siderați, oare, că omenirea a 
făcut unii pași in această di
recție in ultimii ani ?

RĂSPUNS : Am exorimat în 
multe împrejurări părerea că, 
pentru soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea și 
așezarea relațiilor dintre state pe 
principii noi, este necesară o par
ticipare activă la viața internațio
nală a tuturor statelor, indiferent 
de mărimea lor, de orinduirea lor

Din șase 
în șase minute...

Un efort către înlăturarea nefastei „vacanțe de iarnă a construc
torilor" ne-a fost semnalat și pe șantierul Combinatului chimic din 
Craiova, unitate in permanentă dezvoltare, importantă producătoare 
de îngrășăminte chimice (și, deci, chemată să contribuie substan
țial la realizarea sporului de 50 la sută suprafețe agricole chimi- 
zatc, prevăzut in planul de stat pe 1971). Reporterii noștri prezenți 
la fața locului relatează :

...Ora 11,30. Ișalni- 
ța. Cimpie întinsă, bă
tută de vint. Pe Jiu: 
ceață. Temperatura: 
dinspre frig câtre ger. 
Ne aflăm pe șantierul 
noii unități de îngră
șăminte chimice com
plexe, acolo unde de
butează lucrările unui 
important obiectiv al 
industriei noastre chi
mice și unde se des
fășoară o premieră 
industrială absolută : 
se ridică aici, pentru 
prima oară pe timp de 
iarnă, o construcție 
gigantică inglobind 
peste 10 000 mc de a- 
gregate. sute de tone 
de ciment, de oțel- 
beton...

Premieră absolută... 
Lucrare gigantică... 
Astfel ne fusese reco
mandat șantierul. Si 
iată, ajunși la fața lo
cului, nu intilnim de- 
cit un spațiu de lucru 
aproape gol. din care 
oamenii aproape că 
lipsesc și unde singura 
„mișcare11 este aceea a 
autobasculantelor în
cărcate cu beton și a 
omului care le diri
jează prin două ste- 
gulețe galbene, ca niș
te aripi de fluture. 
Unde e forfota oame
nilor ? Unde e ..miezul 
fierbinte" al bătăliei 

cu iarna ? Unde sînt 
„armele11 acestei în
fruntări ?

— Armele noastre 
sint... una singură : 
cronometrai !

Omul care ne înso
țește, inginerul Mir-

Evenimente la zi 
pe platforma 

chimică 
a Craiovei

cea Iordăchescu, coor
donator al lucrărilor, 
reprezentant al T.C.I. 
Craiova, ne arată in 
palma întinsă un cro
nometru. Privind roti
rea secundarului, iși 
dezvoltă ideea :

— Urmăriți acest 
du-te-vino al autobas
culantelor încărcate cu 
beton. Dacă ritmul de 
descărcare a materia
lului in benele maca
ralelor ar depăși cu 
numai citeva secunde 
cele șase minute pro
gramate de noi, incet- 
incet, materialul ar 
îngheța și astfel bătă
lia ar fi pierdută. Dar

socială. Desfășurarea evenimente
lor, chiar cele mai recente, a de
monstrat că participarea tuturor 
statelor la viața internaționala, 
răspunderea lor pentru cauza pă
cii și colaborării devin un factor 
esențial în lumea de astăzi.

Sînt multiple fapte care demon
strează că a crescut preocuparea 
multor state, inclusiv a statelor 
mici și mijlocii, pentru soluționa
rea problemelor internaționale, 
că ele joacă un rol tot mai impor
tant în asigurarea unor relații noi 
și a păcii.

ÎNTREBARE : V-ațl pro
nunțat, in 1969, pentru lichi
darea bazelor militare străine, 
pentru retragerea în cadrul 
frontierelor lor naționale a 
tuturor trupelor ce se află pe 
teritoriul altor state. V-ați de
clarat contra demonstrațiilor 
de forță, cum ar fi manevrele 
militare pe teritoriul sau la 
frontierele altor state. Aveți, 
în continuare, motive să repe
tați aceste afirmații ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia, dar șl alte state socialiste, 
s-a pronunțat de mai multe ori 
pentru lichidarea bazelor militare 
străine.

Consider că viața internațională, 
evenimentele demonstrează că a- 
ceste cereri exprimă o necesitate. 
De altfel, și în cadrul Conferinței 
general-europene, și în cadrul tra
tativelor de la Viena, aceste pro
bleme se află pe ordinea de zi, 
ceea ce demonstrează că rezolva
rea lor este mai actuală ca ori- 
cînd.

ÎNTREBARE : Ați primit a- 
desea in România vizita unor 
șefi de state din țările occi
dentale. Dumneavoastră în
șivă vizitați țări cu orientări 
politice diferite. Care este 
scopul acestor inițiative ?

RĂSPUNS : România dezvoltă 
larg relațiile de colaborare cu 
toate statele și, în acest cadru, și

lucrul acesta nu se In- 
timplă și n-are cum 
să se întimple. Puteți 
să vă convingeți.

Și ne convingem. Cu 
cronometrai in palmă 
— curiozitate scuzabi
lă — înregistrăm, la 
ora 12 fix. „startul" 
primei autobasculante. 
Le consemnăm și pe 
cele care urmează, rit
mic, din cile șase în 
5ase minute fără ceva, 
ncit, peste o oră, la 

13 fix, notăm cu de
gete mușcate de ger 
în carnetele profesio
nale golirea celei de-a 
11-a basculante. După 
care sintem nevoiți să 
conchidem la modul 
arghezian :

— Este 1
— Cum să nu fie ?, 

ne spune, nu fără 
mindrie, inginerul-co- 
ordonator. Dacă n-ar 
fi, nu ne-am fi încu
metat noi să atacăm o 
lucrare de asemenea 
proporții, efectuată, 
pentru prima oară la 
noi, pe timp de iarnă. 
Ne-am luat din vreme 
toate măsurile. Există

Petre DRAGU 
Nistor TUICU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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FAPTUL!
divers!
Un os 
mai puțin

Timp de doi ani. Constantin | 
Cringuș din comuna Măldftrăști . 
(Vilcea) r tot bfttut drumul pe I 
la diferite spitale din tară, acu- I 
zind o supurație bronho-nulmo- 
narâ rebelă la orice tratament. I 
A mai făcut o ..ultima Încerca- I 
re" la soitalul de boli pulmonare • 
dm Sibiu. Aici, ..ochiul de Ar- i 
cus" al medicului primar Vale- I 
riu Ulmet -a văzut" că In bron- | 
h’.a dreaptă se află un ..corp 
străin”. Medicul hotărăște ope- I 
rația. ..Corpul străin" nu era I 
altceva dccit un os de 2.5x1.5 * * 
cm. pe oare oacientul îl Inchi- i 
tise cu doi ani în turnă. Zilele I 
trecute r părăsit spitalul s&nă- | 
tos. Evident, cu un... os mal . 
puțin 1

Comitetul de urgență al Federa
ției internaționale de tenis a hotârit, 
cu prilejul reuniunii ținute la Boston, 
să convoace Adunarea generală ex
traordinară, la 26 ianuarie, la Lon
dra. Adunarea generală a forului in
ternațional de tenis, la care sint in
vitate să participe cele 99 de țări 
afiliate la F.I.L.T., va trebui să-și 
definească poziția față de proiectatul 
turneu american interorașe și să exa
mineze relațiile intre Federația in
ternațională și Asociația jucătorilor 
profesioniști (A.T.P.).

Președintele F.I.L.T., Alan Heyman, 
a declarat că la Boston nu s-a putut 
lua nici o hotărire, comitetul de ur
gență nefiind în măsură să aplice 
sancțiuni imediate împotriva organi
zatorilor campionatului interorașe. 
In cazul cind adunarea generală se 
va exprima cu vot majoritar împo
triva turneului interorașe, atunci ju
cătorii angajați in această competiție 
nu vor putea participa la „Cupa 
Davis" și nici la campionate sau tur
nee naționale, a precizat Alan Hey
man.

★

Tînărul tenisman american Jimmy 
Connors va fi chemat să apere culo
rile S.U.A. in viitoarea 
„Cupei Davis", a declarat căpitanul 
echipei americane Denis 
Connors se oferise să joace șl in re
centa finală de la Cleveland, dar 
Ralston il preferase pe Tom Gor
man.

★

Au luat sfîrșit întrecerile turneului 
de la Sao Paulo. In finala probei de 
dublu bărbați, cuplul Ion Tiriac 
(România) — Torben Ulrich (Dane
marca), a învins cu 6—4, 5—7, 6—4 
perechea braziliană Thomas Koch — 
Luis Tavares.

Păstîrnacul 
de la „Vila 
Tranda
firilor"

Locatarii din cele 10 camere I 
(demisol) de la „Vila Trandafi- » 
riior". din stațiunea Govora, au ț 
fost mutați in altă parte, pen- I 
tru a se amenaja aici un bar de | 
noapte. Dar ideea n-a rezistat 
,.la lumina zilei". Atunci, con- I 
ducerea întreprinderii balneare I 
a transformat spațiul respectiv I 
intr-un depozit de legume. Cu- ■ 
rind insă, din pricina căldurii I 
emanate de la caloriferele ne- | 
scoase din circuitul termic, car- 
tofii au încolții. s-au stricat. în I 
schimb, in cele 10 camere a în- I 
frunzit, in toată splendoarea lui. 
păstirnacuL fntrucit caloriferele I 
continuă Si acum să ..frigă1' (fă- I 
ră ca nimeni să fie ..fript" de I 
asemenea risipă de spațiu si 
căldură) a început si pătrunje
lul sâ înfrunzească, fiind urmat, 
îndeaproape, de morcov. în cu
rind, păstîrnacul va da In floare, 
fi merge bine. Se află doar la 
„Vila Trandafirilor",

Zîmbiți, 
vă rog... 
dacă puteți!

Intr-o scrisoare de șase pagini, 
Ion Ichlm din satul Cotul Gro
sului — Bacău iși spune tot 
„oful“ despre un fotograf care * 
i-a luat incă din primăvară I 
niște poze de familie să le mă- | 
rească. să le coloreze, să le facă 
..tablouri artistice" și. Dină in I 
ziua de astăzi, l-a lăsat... tablou. I 
Si pe el. și pe multi alti cetă- 1 
țeni din Cotul Grosului și din | 
satele din jur. Cu toții i-au dat I 
poze, cu toții i-au dat bani, cu | 
totii l-au „omenit" cu ce-au 
avut, dar nici unul, absolut nici I 
unul, nu l-a întrebat pe „ar tis- | 
tul-foto" cum il cheamă și ce 
hram poartă. In schimbul bani- I 
lor încasați a dat la fiecare cite I 
o chitanță cu ștampila unui ate- I 
lier-foto dintr-o comună din 
Tulcea. care atelier s-a dovedit 
că nici nu există. Autorul sesi
zării. I.I.. a scris și in ziarul ju
dețean „Steagul roșu", dar ar- 
tistul-foto n-a fost găsit pe me
leaguri băcăuane. Cutreieră, 
probabil, prin alte județe. Cine 
11 va lua ..în obiectiv", să-1 îm
bie cu clasicul ..Zîmbiți, vă 
rog"... Dacă mai poate !

— Frig, 
Marine ?
— Strașnic 
frig!

Seara, după terminarea schim
bului, la poarta Combinatului 
pentru industria confecțiilor din 
Capitală, printre cei care se în
dreptau spre ieșire se țorcfl; 
zgribulit nevoie mare. Mircea 
Marin, dir >ectla » producție.

— I rig, Marine ? — l-a între
bat portarul.

— Strașnic fng ! — i-a ra«- 
puns M. M.. aiaoma popit din 
Rudeni al lui Topirceanu.

— Măi să fie 1 — mal zise
portarul. Cum de fi-e frig, ci te 
văd tare incotoșmănat.

M.M. avea pe cl trei costume: 
unul al lui și două „pe care 
le-am luat așa, de proba, dar 
le-am uitat pe mine". In locul 
celor trei costume o si ••PTO° . 
ze" (pentru un timp) un altui, 
In altă parte.

Cu și fără 
„Ai ba-Lux"
Oră -de virf ia magazinul 

elactrocasnic din Arad. Printre 
cumpărătorii vădit interesați de 
ult-mele noutăți, se alLa s loM 
Badea, din comuna Birzeiu. lu 
dețul Gori. Se oprea clr.d in 
dreptul unui televizor, cmd in 
lata unui -Ideal" aspirator de 
praf La un moment dat. privi
rea t-a lost parcă magnetizată 
de o mașină de loălat -Alba- 
Lux". cu care a vrut a® -jpele 
puuna". tară ch.uma de piață 
Si fără ceriillcol de garanție. Ii 
garanlăm o „săpuneală adravă- 
nă In lata instanței, care să-l 
.socle" pentru totdeauna de a- 

âemenea apucături. Aaba-Lux 
jă-1 Iacă 1

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții ^cinleli*

indicatori
do 

a

în condițiile unei recolte bune pe 
tară, inclusiv In Judelui Olt. citeva 
cifre consemnate In darea de seamă 
anuală, prezentată In cadrul adunării 
generale a organizației de partid din 
cooperativa agricolă Mihăiești, re
țin, desigur, atenția : producția me
die de griu a fost de 2 233 kg la 
hectar, fată de 3 900 kg cit era pla
nificat. cea de porumb de 2 020 kg 
față de 4 800 kg prevăzute, cca do 
sfeclă de numai 7 000 kg In raport 
cu cele 34 000 kg planificate. în fapt, 
nici unul din principalii...............
ni planului 
producție nu 
fost realizat.

In mod firesc, 
deci, particlpanții 
la adunare au fi
nalizat In spirit 
de responsabilita
te comunistă tot 
ce a condus la a- 
ceastâ situație și 
au conchis, in fi
nal. că adevărata 
cauză a neindo- 
plinirii olanului 
trebuie căutată in 
modul defectuos 
de lucru al con
ducerii coopera
tivei. in slaba or
ganizare a mun
cii. Concluzia a 
fost susținută și 
prin exemplul 
cooperativelor agricole vecine — Ra- 
domirești. Seaca. Călincști — care, 
in aceleași condiții de climă și sol, 
au ob|inut cu 600—1 200 kg mai mult 
griu și porumb la hectar decit cea 
din Mihăiești.

...Dar să derulăm „filmul" dezba
terilor. Nota lor dominantă a fost 
dată dc căutările concrete, menite 
să înlăture in mod hotârit neajunsu
rile constatate și să asigure ridica
rea producției din această coopera
tivă. „Trebuie să vorbim deschis, ca 
Intre comuniști, sâ nu ocolim lip
surile, pentru a le putea înlătura 
neintîrziat — a spus Dumitru Șcr- 
ban. Rezultatele nu sint pe măsura 
posibilităților noastre, aceasta este 
realitatea. După cit socotesc, mem
brii comitetului de partid, conduce
rea cooperativei trebuie să fie mai 
aproape de oameni, să-i Înțeleagă, 
să găsească mijloacele cele mai po
trivite pentru a-i mobiliza la reali
zarea obiectivelor propuse, aseme
nea metode de muncă fiind hotări- 
toare pentru dezvoltarea demo
crației cooperatiste. Deseori, pre-

SI ÎNCĂLȚĂMINTE „CLUJEANA

de bun gospodar

șl
de 
în 

mai

auxiliare, 
mai 

acestora.

Combinatul de 
și incălțăminte 

utilizarea

pot 
aproape 

incăl- 
180 
ci-

de 
fost 

o- 
fi 

serviete.

LA COMBINATUL DE PIELE

în peisajul montan de la cota 1 400, Sinaia

FOTBAL: Adnotări la etapa a XVII-a

ac-

„NU, RISIPEI!
o dovadă a spiritului

La 
piele 
„Clujeana", 
rațională a materiilor 
prime și 
valorificarea cit 
completă a 
ca și modernizarea și 
diversificarea produc
ției de încălțăminte, 
ridicarea gradului ei 
de competitivitate pe 
piețele internă și ex
ternă se află la loc 
de cinste. Aici nimic 
nu se aruncă la lada 
cu gunoi, totul se va
lorifică in mod ju
dicios. Resturile de 
piei crude de la tăbă- 
cârii sint măcinate și 
transfortnate, ca aju
torul unor instalații 
realizate prin autodo- 
tare, in făină fura
jeră. Răzăturile de 
piele și talpă, care al
tădată erau arse, sint 
și ele introduse in 
procesul de fabricație 
a tălpilor și pieilor 
sintetice cu imitație 
de plută, ori mozaic ș.a.

Recent, in cadrul u- 
nui schimb de expe
riență organizat intre 
unitățile clujene pe 
tema reducerii con
sumurilor de materii 
prime și materiale, va
lorificării integrale a 
acestora a fost pre
zentată participanților 
o largă gamă de mo
dele de incălțăminte 
pentru copii, femei și 
bărbați, in culori pas
telate. realizate din 
bucățele de piei natu
rale ori artificiale. 
După cile am aflat, in 
acest an s-au confec
ționat in acest mod 
circa 70 000 perechi de 
astfel de încălțăminte 
de calitate corespun
zătoare, cu desfacere 
asigurată. Tot cu pri
lejul schimbului 
experiență au 
Înfățișate diferite 
biecte, cum ar 
ghiozdane, 
portchei, 

intră în com- 
încălțămin- 

tot 
„căză- 

De 
trans - 

în

mici ce 
ponența 
tei confecționate 
din așa-zisele .. 
turi" de la croit, 
altfel, pentru 
formarea acestora 
incălțăminte ori in o- 
biecte cum sint cele 
enumerate mai sus, in 
cadrul întreprinderii a 
fost organizat un ate
lier special.

Sarcina atelierului 
de valorificare a ră
mășițelor devine insă 
din ce in ce mai di
ficilă, intrucit in toa
te secțiile există o 
preocupare susținută 
pentru gospodărirea 
rațională a materii
lor prime și materia
lelor, pentru reducerea 
consumurilor specifi
ce la talpă și piele 
naturală. Peste tot s-a 
declarat răspicat: „Nu, 
risipei 1". Inițiativa 
„Contul colector de e- 
conomli" pe formații 
de lucru, ateliere 
secții a stimit un viu 
interes. Croitorii 
piele au înscris 
contul amintit 
bine de 100 000 deci
metri pătrați de pie
le, din care se 
confecționa 
6 000 perechi 
țăminte. Din cei 
de croitori doar 
țiva mai tineri, și mai 
noi nu stăpinesc incă 
măiestria așezării și 
îmbinării judicioase 
a modelelor pentru a 
se încadra in consu
murile planificate și 
a realiza economii. 
„Avem adevărați mai
ștri ai croitului, care 
reușesc să utilizeze 
complet pielea în pie
se pentru incălțămin
te — ne spunea mais- 

‘ Varga.
Maria 

Kozma 
autori- 
an, ei 

36 700 
și.

trul Ștefan 
Dintre aceștia, 
Luca și Mihai 
se impun cu 
tate. In acest 
au economisit 
decimetri pătrați 
respectiv, 32 450 decl-

ședințele cooperativei nu lucrează 
In colectiv, adoptă hotărirl de unul 
singur. Din această cauză, consiliul 
de conducere n-a acționat ca orcan 
colectiv, n-a organizat bine campa
niile agricole. Iată deficiențe care 
n-au fost sesizate si analizate la 
vreme de comitetul de partid". In 
aceeași ordine de Idei. Radu Șorban 
a spus : „Este obligatoriu ca biroul 
de partid să îndrume activitatea 
mai îndeaproape, să controleze e- 
feetuarea lucrărilor agricole. Tre
buie urmărită, totodată, repartiza-

Comuniștii satelor—
gospodarii recoltelor bogate
însemnări de la adunarea de dare de seamă din comuna Mihăiești - Olt

rea din vreme a terenurilor ce ur
mează a fi lucrate in acord global, 
spre a se evita intirzieri de felul 
celor din primăvara acestui an, ciad 
repartizarea s-a făcut abia atunci 
cind trebuia aplicată prima prașilă. 
Asemenea probleme trebuie să stea 
permanent in atenția comitetului de 
partid".

Mai multi vorbitori, între care șl 
Traian Plțuru, au adus în discuție 
tonul „călduț", necrilic al dării de 
seamă prezentate și au subliniat că 
ar fi fost de datoria biroului să cri
tice nu numai unele aspecte ale ac
tivității in general, ci să ia poziție 
hotărâtă față de lipsa de răspun
dere cu care unii membri ai comi
tetului de partid și ai consiliului de 
conducere și-au îndeplinit sarcinile 
încredințate, au acționat pentru 
realizarea planului cooperativei.

Notăm un moment semnificativ In 
această ordine de idei. în cuvintul 
său, președintele cooperativei agri
cole, Ion Geambașu, spunea : „Am 
obținut rezultate bune in acest an. 
Să nu uităm că de la 3 lei, am ajuns 

metri pătrați de 
le — adevărate 
corduri".

In atelierul de stan
ță ne intimpină o pla- 
cardă pe cațe stă 
scris : Ștanțatorul
Gheorghe Ghirean se 
angajează să lucreze 
o zi pe lună cu talpă 
economisită". După 
cite am aflat nu este 
singurul. La nivelul 
realizărilor sale se ri
dică Alexandru Cserei 
și alții. Pe secție s-au 
economisit in 8 luni 
peste 8 000 kg talpă, 
din care se pot ștan- 
ța circa 20 000 perechi 
tălpi pentru încălță
minte bărbătească. 
Este deci justificat op
timismul maistrului 
Alexandru Silvășan, 
șeful atelierului, că 
angajamentul lui Ghi
rean poate deveni an
gajamentul întregu
lui colectiv al atelie
rului.

Și ca să întregim e- 
forturile pe care co
lectivul de la „Clu
jeana" le face in do
meniul reducerii con
sumului de materii 
prime și auxiliare, 
pentru utilizarea ra
țională a acestora, 
vom adăuga la bilan
țul celor de mai sus 
și economisirea a 
18 000 kg talpă sinte
tică, 56 400 piei pen
tru căptușeli, impor
tante cantități de ață, 
cuie, ace, vopseli, cle- 
iuri ș.a. E o acțiune 
care a dinamizat ini
țiativa și capacitatea 
creatoare ale muncito
rilor, Inginerilor și 
tehnicienilor de la 
„Clujeana" și ea va fi 
in continuare conso
lidată și amplificată.

(în fotografie : sec
ția croit a intreprinde- 

„Clujeana").

AI. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii" 

la 10 lei plato în bani a unei norme 
convenționale. Dacă timpul ne per
mitea. am fi obținut rezultato șl 
mai bune...". într-adevăr, să nu ui
tăm rezultatele bune I Din cuvintul 
președintelui s-a desprins însă lim
pede — asa cum au apreciat cei 
prczențl — un spirit do automulțu- 
mire, lipsa unor încercări serioase 
dc analiză a lipsurilor care au de
terminat ca in acest an să nu sc ob
țină. pe unitatea de suprafață, pro
dusele prevăzute. Este. neîndo
ielnic, un merit al membrilor or-

ganizației că au sesizat cu exigență 
și responsabilitate politică pericolul 
pe care-1 poate reprezenta tocirea
— îndeosebi la unii membri de par
tid cu funcții de conducere — a spi
ritului critic și autocritic, auto- 
mulțumirea și au luat poziție hotă- 
rită împotriva acestor manifestări. 
Adunarea a constituit astfel un mo
ment educativ important, a promo
vat ferm atitudinea critică față de 
lipsuri, care trebuie să devină o tră
sătură definitorie pentru fiecare 
membru de partid.

Un loc important a ocupat in dez
batere sarcina întăririi vieții de or
ganizație prin atragerea la munca 
politică a tuturor comuniștilor, par
ticiparea lor responsabilă la soluțio
narea problemelor majore ale coo
perativei. „Trebuie sâ acordăm o 
mai mare atenție intensificări] 
muncii politico-educative de masă
— a spus Gheorghe Cojocaru — in- 
trucît pentru ceea ce s-a făcut pină 
acum nu putem avea numai cuvin
te de laudă. Munca politică bine 
condusă, concretă, la obiect, este un

o Ziarul „TRIBUNA SIBIULUI" inserează următoarea știre de la 
întreprinderea „Emailul roșu" din Mediaș : „In cadrul întreprinderii 
s-au luat măsurile necesare pentru ca 40 de femei-mame să aibă nor
me doar de 4 ore zilnic, iar 80 cite 6 ore — spre a se putea ocupa mai 
bine de creșterea și educarea copiilor".

o Din două in două zile, ziarul „ÎNAINTE" (Dolj) publică infor
mații utile sub genericul „Reper cetățenesc". Cititorii află aici : pro
gramul audiențelor la organele județene de partid și de stat ; orarele 
instituțiilor publice și de cultură ; programul serviciilor de noapte ; 
lista căsătoriilor și a noilor născuți. E un exemplu !

o Recente cercetări făcute în județul Covasna consemnează că, 
față de nivelul anului 1250, media înălțimii și greutății adolescenților 
din mediul urban a crescut cu 7 cm și, respectiv, 7,1 kg. („CUVÎNTUL 
NOU" Covasna).

« SPORT « SPORT « SPORT » SPORT » SPORT » SPORT » SPORT « SPORT

Se presupunea că, spre sfirșitul 
acestui tur de campionat, fruntașa 
clasamentului va avea meciuri difi
cile la Pitești cu F.C. Argeș și la 
București cu Steaua, unde ar fi fost 
posibil să piardă din avansul copios 
pe care-1 deținea la un moment dat 
asupra principalelor urmăritoare. 
Așa s-a și intimpiat, numai că, de 
asemenea conform presupunerilor, 
Universitatea și-a refăcut avan
tajul in ultima etapă, cind a 
jucat la ea acasă pe stadionul din 
Craiova. în această a XVII-a etapă 
se poate zice că toată lumea a 
ționat in folosul liderilor : ,,U“ Cluj 
a învins pe F.C, Constanța, S.C. 
Bacău pe Steaua, iar F.C. Argeș pe 
Dinamo 1 Astfel, la încheierea soco
telilor de toamnă, grupul celor patru 
echipe urmăritoare a rămas tot la o 
diferență de 5—6 puncte față de 
fruntașa clasamentului. Culmea e 
că și prima etapă, din primăvară, are 
foarte multe șanse să se desfășoare 
în aceeași conjunctură in care ur
măritorii „se ceartă", iar liderul ciș- 
tlgă : F.C. Constanta cu Dinamo. 
C.S.M. Reșița cu Steaua, „U“ Cluj 
cu F.C. Argeș, in timp ce Universi
tatea va juca la Craiova cu Jiul.

Prin urmare, turul campionatului 
s-a încheiat cu victoria unei echipe 
care a jucat la un nivel relativ con
stant și parcă a știut mai bine ce 
vrea decit alte formații cu pre
tenții. Am vorbit la telefon cu teh
nicienii echipei de la Craiova ; el iși 
propun un program serios, _dc lucru 
perseverent, intr-o atmosferă de mo
destie Și ambiție. Opt jucători au și 
plecat la Băile Hcrculane să-și vin
dece traumatismele, apoi sc prevede 
o pregătire intensă de iarnă, după 
care vor înfrunta sesiunea dc exame
ne din februarie !

Dacă Universitatea Craiova iși 
dezvăluise veleitățile Încă din cam
pionatul precedent, in schimb, apari
ția și menținerea echipei de pe li
toral pe locul aJ ,doilea reprezintă 
o surpriză. Nici antecedentele com- 
petițlonale, nici valoarea de ansam
blu a lotului F.C. Constanța nu pre
vesteau o asemenea poziție după o 
întrecere grea de 17 etape. Dobroge
nii s-au depășit pe ei înșiși, semni
ficativă in această privință fiind și 
„Echipa campionatului" pe care o 
alcătuiește revista „Fotbal" după

instrumont eficace, de mobilizare a 
oamenilor la îndeplinirea sarcinilor, 
pentru întărirea disciplinei, care, 
din păcate, nu este Întotdeauna res
pectată. pentru cultivarea unei ati
tudini înaintate față de muncă. în
tărirea cooperativei șl sporirea avu
ției obștești". în același context, 
Florca Duță, Teodor Brătuccanu, 
Petre Duțft șl alții au subliniat că 
in viitor este necesar să se asigure 
o mal strlnsă îmbinare între pre
ocupările pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă, pentru 

intensificarea ac
tivității politico- 
idcologice de ri
dicare a conștiin
ței socialiste, cu 
preocupările pen
tru îndeplinirea 
sarcinilor econo
mice. Totodată, 
s-a relevat cerin
ța respectării con
secvente a planu
rilor de producție 
stabilite și s-a 
propus începerea 
lucrărilor pentru 
desecarea unei 
importante supra
fețe de teren pe 
care băltește apa, 
dezvoltarea sec
torului ovin, fo

losirea mai judicioasă a îngră
șămintelor naturale de care poate
dispune unitatea ele., măsuri consi
derate de partlcipanții la adunare ca 
deosebit de importante pentru valo
rificarea mai largă a posibilităților 
cooperativei de a-și spori producția 
și de a ridica veniturile cooperato
rilor.

Din întreaga dezbatere s-a des
prins o concluzie principală : comu
niștii din cooperativa Mihăiești sint 
deciși să facă totul pentru a spori 
rolul organizației de partid ca factor 
motor al gospodăririi mai bune, mai 
eficiente a avuției obștești. înscrisă 
in formulările concrete ale planului 
de măsuri adoptat, această hotârire 
include și exprimă angajamentul în
tregii comune de a contribui la ob
ținerea in anul 1974 a unor produc
ții care să reprezinte cu adevărat 
potențialul de muncă și energie 
creatoare al tuturor cooperatorilor.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii'

criiterii ce țin mai mult de domeniul 
constanței decit de cel al valorii ab
solute a jucătorilor. El bine, această 
„echipă", la încheierea turului, cu
prinde nu mai puțin de șapte dobro
geni : Antonescu, Nistor. Vigu, Tă- 
nase, Mărculescu, Caraman. Lică !

Pe locurilo 3, 4 și 5 ale clasamen
tului, la egalitate de puncte (19), sint 
așezați, ca trei frați in suferință. 
Steaua, Dinamo și F.C. Argeș, toți 
reuniți prin aceea că au fost cam
pioni ai României, dar și prin fap
tul că in toamna trecută au dat 
dovada unei teribile inconstante. Ați 
văzut duminică, la televizoare, me
ciul F.C. Argeș — Dinamo, un meci 
frumos, cu multe calități fotbalistice. 
N-am intilnit pe nimeni care să 
nu-mi spună că i-a plăcut această 
partidă. Din păcate, atit F.C. Argeș 
și Dinamo, cit și Steaua și-au ținut 
suporterii sub dușuri scoțiene, una 
caldă, alta rece : azi victorie in fața 
Craiovei, miine infringere la scor 
la Timișoara sau de la vilcenii din 
divizia secundă. E de dorit ca pen
tru primăvara ce vine cele trei clu
buri, antrenorii și jucătorii lor, sâ 
pregătească altfel de surprize, plăcute, 
care, la urma urmei, nici n-ar tre
bui să ne surprindă, date fiind va
lorile ce stau la dispoziția acestor 
trei echipe.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ

Echipa României s-a calificat
pentru faza semifinală

Aseară, in orașul iugoslav Zavido- 
vici, in prezența a peste 1 000 de 
spectatori, selecționata feminină de 
handbal a României a învins cu sco
rul de 10—5 (6—2) echipa Norvegiei, 
intr-un joc din cadrul grupelor pre
liminare ale campionatului mondial. 
Punctele echipei noastre au fost rea
lizate de Rozalia Șoș (4), Simona

Telex cetățenesc
CONSTRUCȚII SOCIALE

• UN NOIJ CARTIER DE LOCUINȚE SE CONTUREAZĂ LA 
T1RGOVIȘTE in perimetrul străzilor Brincoveanu. Cimpulyng și Ana 
Ipătescu. Este complexul de locuit nr. 5, in care se vor construi si 
da In folosință in anul viitor 588 de apartamente proprietate perso
nală. I.C.M. Dîmbovița a și atacat lucrările la primele 5 blocuri. 
Apreciind stadiul de execuție, cele 88 de familii care au optat pen
tru blocul nr. 2 se gindesc de pe acum la viitoarele locuințe. Con
structorii sint hotăriți să le predea la cheie in primul trimestru al 
anului viitor.

© LA ALBA IULIA ȘI OCNA MUREȘ se dau în folosință zilele 
acestea două crose cu cile 100 locuri și două grădinițe cu 240. res
pectiv, 120 locuri. In ultimii trei ani. in județul Alba (orașele Alba 
Iulia. Alud. Sebeș. Cugir și alte localități), s-au creat pentru oopiii 
oamenilor muncii 500 locuri in creșe și 584 in grădinițe.

EDILITAR-GOSPODĂRESC
• LA SLATINA, vinerea trecută, s-a introdus termoficarea cartie

rului Progresul II — unul din cartierele cele mai noi ale ora
șului.

® LA TIMIȘOARA a fost dat în folosință, de curind, noul ma
gazin universal „BEGA", cea mal mare unitate comercială din ju
dețul Timiș. Dispunind de 6 niveluri și o suprafață construită de 
aproape 12 000 mp. noul magazin poate servi zilnic peste 30 000 de 
cumpărători, cu cele mal variate produse industriale și alimentare. 
Se estimează ca. anual, prin noua unitate comercială să fie puse 
in vinzare mărfuri in valoare de peste 300 milioane lei.

© NOU COMPLEX COMERCIAL LA SIGIIETU-MARMAȚIEI 
Simbăta trecută, in noul cartier „Cuza Vodă" — unul din cele mai 
mari din municipiul Sighetu-Marmației, unde își au domiciliul o 
mare parte din salariații complexului de prelucrare a lemnului — a 
fost deschis, la parterul unui bloc, un modern complex comercial, 
aparținind cooperației de consum. Noua unitate de desfacere dispune 
de raioane cu autoservire, destinate mărfurilor alimentare, articolelor 
de uz casnic, cărnii, secției de tip „gospodina", precum si de un 
bufet expres, existînd posibilitatea ca. la cererea cumpărătorilor, aici 
să se deschidă și o bucătărie tip bloc. Este a patra unitate de acest 
profil dată in funcțiune in acest an in municipiu și ea va putea asi
gura desfacerea mărfurilor de consum zilnic pentru o populație de 
7 000 de locuitori.

© RECENT ȘI LA VASLUI s-a deschis un complex comercial, 
anartimnd U.J.C.C.. amplasat pe toată suprafața de la parterul unul 
bloc. Este a 8-a marc unitate deschisă in cursul anului in acest 
oraș.

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

• ORGANELE SANITARE DIN JUDEȚUL ARAD au concretizat 
în acest an o serie de măsuri in domeniul sănătății publice : au orga
nizat 220 grupe sanitare și 1 728 de posturi de prim-ajutor, iar un nu
măr de peste 21 000 de locuitori din județ au fost instruiți in proble
mele de ocrotire a asistenței de urgehță. De asemenea, in acest an s-au 
înființat cabinete dentare in localitățile Zimandu Nou, Fintinele, Si- 
mand, Virfuri, Taut și la șantierul noului Combinat de îngrășăminte 
chimice Arad. Pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății muncitorilor 
s-au reorganizat 32 de dispensare medicale de intreprindere. Tot in 
acest an, din fondurile centralizate ale Ministerului Sănătății s-au pro
curat aparatură medicală și mijloace auto (salvări) in valoare de 
1 355 000 lei, iar din rezerva bugetară s-au executat o serie de lucrări, 
cum sint : extinderea încălzitului central la leagănul pentru copii Arad, 
procurarea mobilierului medical modern pentru noile dispensare din 
comunele Hășmaș, Cermei. Chisindia. Au fost date, totodată, in folo
sință două creșe cu 100 locuri fiecare in orașele Arad și Lipova. Toate 
aceste măsuri, precum și altele, au făcut ca in 1973 numărul bolilor 
transmisibile din grupa A sâ scadă in acest județ cu 50 la sută față 
de anii 1971 și 1972, iar indicii demografici să înregistreze valori cu 
mult sub media pe țară.

ODIHNA ȘI TURISM
• PRIN UNITĂȚILE MINISTERULUI TURISMULUI s-au înscris, 

-■ pbntrtr revelion, iri toată țara, peste 80 000 de cetățeni, în;statiiihile de 
odihnă Sovata,.Lacul Roșu, Vatra Dornei, la unele din cabanele din 
Bucegi și Făgăraș se mai găsesc incă locuri.

9 O VESTE PENTRU CEI PESTE 70 000 DE MEMBRI AI A.C.R. : 
s-a stabilit înființarea de cabinete pentru consultații și asistență gra
tuită (reglaje și verificări) pe lingă toate filialele A.C.R. din țară.

DIN PRESA JUDEȚEANĂ

TENIS

Iată că numai la un punct dis
tanță de fostele campioane — și la 
egalitate cu fosta dublă campioană, 
U.T.A., insă avind un golaveraj mai 
bun — ne-a sesit un nou oaspete. 
E vorba de C.S.M. Reșița, meri
tuoasă formație fără nume foarte 
sonore, urcată spre pozițiile de sus 
după ce. cu abia un sezon înainte, 
lupta din greu spre a face față ri
gorilor diviziei A. întors de curind 
de la Reșița, am revelația unuia 
dintre secretele acestei ascensiuni : 
extraordinara lume a suporterilor, 
zeci de mii de susținători, dintre 
aceia despre care s-ar putea spune, 
fără exagerare, că sint „trup și su
flet" alături de echipa lor.

Cu U.T.A. — reîntoarsă de undeva 
de departe, prin capriciile acelorași 
fotbaliști, care o trăseseră la fund — 
și cu A.S.A. din Tg. Mureș — for
mație avind in rindurile sale mulți 
tineri talentațl — se încheie, după 
părerea mea, plutonul echipelor care 
n-au frunțile încrețite de grija lup
tei pentru evitarea retrogradării. 
Iar celor din urmă le dorim o pre
gătire spornică pe timp de iarnă și 
mult succes in returul de la pri
măvară.

Valeriu MIRONESCU

Arghir (3). Doina Cojocaru (2) și 
Cristina Petrovici (1). In urma aces
tei victorii, echipa României s-a ca
lificat pentru prima grupă semifi
nală ale cărei întreceri vor avea loc 
cu începere de miercuri in orașul 
Negotin. In prima partidă din grupa 
semifinală, selecționata României va 
lntilni echipa Cehoslovaciei.

Convocarea adunării
extraordinare

a F.I.L.T

Ralston.

ediție a
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CUM SINT FOLOSITE PREȚIOASELE
ZILE ALE SFIRȘITULUI DE AN?

Buna organizare promite Lacune care diminuează
recuperarea restanțelor

■‘■repnnderea de utilaj chimic 
° n Ploiești planul pe primii trei ani 
ai cincinalului a fost îndeplinit 13 6 
decembrie. La sfirșitul lunii noiem
brie, planul pe acest an a înregistrat 
o depășire de 16 milioane lei la pro
ducția globală și de 28 milioane lei 
la productia-marfâ. Sint, desigur, 
rucccsc demne de notat.

Surprinde insă, in fața unei ase
menea statistici, faptul că diverși 
beneficiari din țară, fie că sint con
structorii Combinatului chimic de în
grășăminte din Arad, fie cci de la Tg. 
Mureș sau Pitești, reclamă nerespec- 
tarea obligațiilor Contractuale, a ter
menelor de livrare a utilajului chi
mic pe șantierele de investiții.

— Obiectivul 
principal al lunii 
decembrie este să 
recuperăm din 
r e s t a n ț el e ce 
le-am înregistrat 
în acest an — ne 
spunea Ștefan 
Nan, secretarul 
de partid al în
treprinderii. Mai 
avem de execu
tat. 8 comenzi pentru utilajele ne
cesare obiectivelor de investiții 
cu punere in funcțiune prevă
zută pentru acest an. Sintcm con
vinși că vor ajunge in aceste zile pe 
șantiere.

Intr-adevăr, cele 8 comenzi de uti
laje vor fi executate pină la sfirși
tul anului. Astfel, pentru Combinatul 
petrochimic din Pitești, schimbătorul 
de căldură de la instalația de dezal- 
chilare a toluenului se află in faza 
verificărilor, alte 2 utilaje de la in
stalația de stiren se execută intr-o 
săptămână, 4 schimbătoare de căldu
ră pentru instalația NPK de la Tg. 
Mureș vor fi finalizate pină la 20 
decembrie. Se află in fază avansată 
de execuție și unele utilaje necesare 
punerilor in funcțiune din trimestrul 
I al anului viitor de la combinatele 
chimice din Rm. Vilcea și Craiova.

— Pină la sfirșitul lunii ianuarie 
1974 vor fi executate și expediate 
beneficiarilor și aceste utilaje — ne 
asigură șeful serviciului programare- 
urmărirea fabricației. Gh. Dumitra- 
che, exislind condiții ca termenele de 
punere in funcțiune a noilor obiecti
ve de la aceste unități să fie respec
tate.

Totuși, restantele constructorilor de 
utilaj chimic din Ploiești sint mari. 
100 de contracte nu sint onorate încă.

— In ianuarie vom intra doar cu 
40 de contracte neonorate — ne spune 
Marin Vasiliu, șeful serviciului des
facere din întreprindere, față de 230 
cite erau la începutul lunii trecute.

Nimeni nu a cedat, nimeni nu a 
încetini? ritmul de lucru in aceste 
zile, deși restanțele sint destul de 
mari. Dimpotrivă, ritmul de execuție 
s-a intensificat simțitor in ultimul 
timp, volumul răminerilor in urmă a 
scăzut zi de zi.

— Ca urmare a indicațiilor date la 
fata locului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu am stabilit un 
plan de măsuri detaliat, cu răspun
deri precise, menite să ducă la recu
perarea restanțelor — ne spune ing.

Nicolae Galbur. director tehnic al în
treprinderii. Astfel, in aceste zile, 
am reorganizat secția cazan geric 
grea. Se lucrează aici in 3 schimburi 
complete, asistența tehnica este asi
gurată in fiecare schimb. De aseme
nea. s-au nominalizat sarcinile de la 
șef de secție pină la șef de echipă. 
Specialiștii din sectoarele de concep
ție urmăresc realizarea zilnic a uti
lajelor, rezolvă operativ problemele 
ridicate. Pentru ca ritmul dc execu
ție sâ se intensifice și in luna ia
nuarie, pregătim din timp fabricația. 
Astfel, pentru utilajele ce vor fi fi
nalizate luna viitoare, la 20—25 ale 
acestei luni se încheie ciclul uzi- 
naj-forjă.

Momerit de produc|ie la Jesâtoria „Victoria'’, modernâ unitate a industriei ieșene

Pentru început să dăm cuvintul ci
frelor statistice. La Combinatul do 
articole tehnice dc cauciuc din Pi
tești, cu numai 21 de zile înainte de 
încheierea anului, se înregistrează 
citeva restante serioase la unele sor
timente. De pildă, 46 tone de plăci 
cu inserție. 11 000 mp furtunuri de 
înaltă presiune. 46 000 mp furtunuri 
sub plumb și 210 tone de benzi trans
portoare.

Discutăm cu directorul adjunct al 
combinatului, ing. Gheorghe Zamfi- 
rescu :

— Din capul locului trebuie să 
subliniez că aceste restanțe se dato- 
resc unei situații vitrege in care se 
află incă întreprinderea noastră. Iată 
concret despre ce 
este vorba ; in 
primul rind cea 
mai importantă 
restantă a noas
tră, la furtunurile 
de înaltă presiu
ne, se datorește, 
in mare măsură, 
întreprinderii me
canice Timișoa
ra. care nu ne-a 
livrat cele 3 poduri rulante pentru 
transportul dornurilor. Si astfel, in 
secția respectivă productivitatea 
muncii este de 8—10 ori mai mică 
decit cea planificată. In rest, cele
lalte restanțe se datoresc sosirii cu 
întârziere a unor materii prime, cum 
ar fi caolinul, inserții de pinzâ sau 
cord de oțel.

— E drept că și noi avem unele 
lipsuri — intervine șeful serviciului 
producție, ing. Mihai Tasciuc. Bună
oară. programul de amestec nu sa 
realizează decit parțial, datorită unor 
rețete deficitare. Adesea se produc 
defecțiuni la instalațiile de dozare. 
Or, dacă secția de amestec nu lucrea
ză din „plin", celelalte secții produc 
sub capacitate. Și a treia cauză inter
nă se datorează volumului absentelor 
nemotivate și a intîrzierilor care se 
menține ridicat, aproape 16 000 
ore'om, pe acest an.

Astfel, o analiză mai atentă ne per
mite să tragem concluzia că pe lingă 
cauzele externe obiective, cau
zele interne atimă greu in ba
lanța nerealizărilor. Și cum să nu ai 
restanțe cind utilajele tehnologice 
s-au odihnit 1 275 ore, iar mași- 
nile-unelte au staționat in 11 luni, 
nu mai puțin de 87 662 ore ? Cum se 
mai poate vorbi în acest caz de un 
randament ridicat al muncii ?

— Productivitatea muncii ar fi cu 
aproape 20—30 la sută mai mare la 
noi in secție — ne spunea locțiitorul 
secretarului de partid de la secția de 
furtunuri, matrițerul Gheorghe Boc- 
șaru — dacă s-ar aduce amestecuri 
mai bune și dacă s-ar păstra același 
program de producție. Atunci cind 
după citeva ore se cere executarea 
altor dimensiuni de furtun din cauza 
lipsei de amestec, se pierde destul 
timp pentru reglarea liniei.

Și la cealaltă secție cu restanțe, 
secția benzi transport, plăci și co
voare, greutățile semnalate au fost 
cam aceleași : lipsa organizării pro
ducției pentru utilizarea cit mai ju-

dicioasă a timpului de lucru și cali
tatea amestecurilor care adesea lasă 
de dorit.

— Zilnic se pierde 10—15 la sută 
din timpul de muncă, tocmai datorită 
calității amestecurilor — ne-a spus 
maistru) Ion Constantin. Uitați-vă 
in jur, lăzile acelea sint pline cu a- 
mestee rebutat. Ele se înlocuiesc, nu
mai că toată această manevră costă 
cam mult.

Ne-am oprit ma| mult asupra a- 
cestor neajunsuri incit numai cunos- 
cindu-le cu adevărat pot fi luate cele 
mai eficiente măsuri pentru recupe
rarea restantelor.

Concret, ce se Întreprinde pentru 
recuperarea restanțelor ?

Examinăm 
plan de măsuri re
cent întocmit de 
către comitetul 
oamenilor mun
cii. Aflăm că in 
afară de 11000 
furtunuri de înal
tă presiune, toate 
restantele vor fi 
recuperate pină 
la 15—20 decem

brie. Ne-am notat citeva dintre 
măsuri :

întreprinderea Combinatul
de articole tehnice

chimic Ploiești din cauciuc — Pitești

Adrian POPESCUDan CONSTANTIN

o Organizarea unor comisii de- dis
ciplină in secții.

o Difuzarea listelor de restante la 
programatorii din secții pentru a se 
programa recuperarea restanțelor.

e Analizarea urgentă. împreună cu 
factorii competent! de la C.S. Galati, 
a posibilităților de a se executa ben
zile pe alt tip de țesătură, fără a se 
influenta calitatea produsului.

sute de 
iar pină la 

ia-

un— Care va fi 
efectul acestor 
măsuri ?

— Vom recu
pera pină la sfir- 
șitul acestei luni 
ci leva 
tone, ___ r. 
finele lunii 
nuarie 1 000 tone 
de utilaj tehnolo
gic. Pe lingă 

de realizat in tri-planul ce îl avem . _____ ______
mestrul I al anului 1974. nc-am an
gajat să recuperăm integral restan
țele acestui an. De mare importanță 
in atingerea acestui obiectiv este o- 
perativitatea in aprovizionarea cu 
materialele.

Este cunoscut că la întreprinderea 
de utilaj chimic din Ploiești, in urma 
vizitei de lucru a secretarului general 
al partidului, s-au luat in ultima pe
rioadă o serie de măsuri energice 
pentru ridicarea nivelului calitativ al 
produselor realizate. întărirea com
partimentului de control al calității, 
organizarea activității de „service", 
crearea in perioada următoare a u- 
nor compartimente specializate pen
tru execuția centralizată a subansam- 
blelor, dotarea locurilor de muncă 
cu aparatură de măsură și control, 
precum și multe alte asemenea ac
țiuni au fost întreprinse și vor fi 
continuate. Calitatea o hotărăsc oa
menii — muncitorii, maiștrii și ingine
rii. de ei depinde ca pe poarta în
treprinderii să iasă numai utilaje de 
înalt nivel calitativ.

— Am depistat la proba cu apă doi 
pori la una din țevi (schimbătorul 
are 5 000 de asemenea țevi sudate). 
După remediere vom face din nou 
testarea utilajului, ne spune Aurel 
Dorobanțu. șef de echipă la „mon
taj".

— Vom realiza și proba cu amo
niac și freoni. adaugă controlorul 
Nicolae Ion. Aceste două probe s-au 
introdus in ultimul timp.

Sint fapte, atitudini care vorbesc 
de la sine. In ultima vreme aici, la 
întreprinderea de utilaj chimic Plo
iești s-a schimbat radical modul de 
gindire al muncitorilor, al conducerii 
unității. în toate sectoarele între
prinderii. in fiecare secție se lucrea
ză. in aceste zile de sfirșit de an. 
intr-un ritm susținut., pentru ca oe 
șantierele de investiții ale chimiei 
utilajele să sosească in cel mai scurt 
timp.

Nimic însă privitor la mai buna 
folosire a utilajelor tehnologice și a 
mașinilor-unelte și, mai ales, nici o 
măsură referitoare la îmbunătățirea 
calității amestecurilor, care constituie 
problema principală a combinatului, 
de rezolvarea ei depinzînd creșterea 
productivității muncii in proporție 
însemnată, precum și asigurarea unui 
ritm susținut de lucru in anul viitor.

Pentru recuperarea restanțelor și 
intrarea in cadența planului este ne
voie insă, in perioada care a mai 
rămas, de un spirit organizato
ric mai activ, de o mină de gos
podar mai pricepută. Nu este tîr- 
ziu ca să se aplice măsurile ab
solut necesare pentru îmbunătăți
rea calității amestecurilor, pentru or
ganizarea mai bună a lucrului, pen
tru programarea judicioasă a produc
ției. Sint măsuri absolut necesare, 
fără ele neputind exista certitudinea 
realizării sarcinilor de plan pe 1974 
— care sint simțitor mai ridicate fată 
de acest an. Desigur, așa cum este 
de așteptat, cuvintul comuniștilor va 
fi mai ferm, inițiativa și spiritul lor 
gospodăresc, puterea lor de mobili
zare a intregului colectiv vor deveni 
temelii ale unei activități ritmice și 
rodnice în cel mai scurt timp. Aștep
tăm să consemnăm adevăratul reviri
ment.

La I.S.C.L. j
ț 

o Fiecare mefru pătrat ț 
de spațiu de producție ț 
folosit cu maximum de 
eficiență • Prin ream- 
plasarea utilajelor, po
sibilități pentru monta
rea a trei noi linii 

nelogice
Sirmă, cuie, lanțuri in 

rite sortimente. Acestea 
principalele produse ale I.S.C.L. 
Galați, produse a căror utili
tate este indispensabilă, 
ccpind de la cerințele de 
casnic pină la construcțiile 
nave.

Creșterile importante 
producției, atit in acest an 
și in anii viitori, au pus in fața 
colectivului acestei întreprin
deri serioase probleme, îndeo
sebi pe linia folosirii cu maxi
mum de eficiență a fiecărui 
metru pătrat de spațiu de pro
ducție.

— Noua secție de producere a 
lanțurilor navale, aduse pină in 
prezent din import, cu serioase 
eforturi valutare — ne spune 
inginerul Vasile Tudosie, direc
torul I.S.C.L. Galați — s-a năs
cut și se naște, am putea spu
ne, pe spațiul de producție 
existent. Considerind-o ca o 
principală sarcină dată de se
cretarul general al partidului, 
noi am trecut la o mai judici
oasă reamplasare a utilajului 
existent, creind astfel posibili
tăți pentru montarea a incă 
trei noi linii tehnologice do su
dat lanț naval. Prima linie a și 
intrat in funcțiune (foto nr. 1 și 
2). Se lucrează concomitent la 
montarea celorlalte două linii 
tehnologice de fabricare a lan
țurilor navale (foto nr. 3).

Tot pe spațiul disponibil din 
întreprindere au fost montate 
două macarale portal de cite 5 
tone fiecare, care fac posibilă 
utilizarea mai judicioasă a spa
țiului din depozit, iar prin ex
tinderea liniei de cale ferată 
pină aici se reduce transportul 
produselor cu alte mijloace, 
obținindu-se totodată economii 
dc circa un milion lei (foto

Tudorel O ANCE A 
corespondentul „Scinteii1

IN PREAJMA PUNERII IN FUNCȚIUNE

A NOII FABRICI DE RULMENȚI DIN ALEXANDRIA

Este necesară o mai largă conlucrare pentru rezolvarea unei probleme 

care depășește cadrul local

La mai puțin de trei ani de la 
prima cupă de pamint excavat, oa
menii șantierului și cei ai ‘“de
prinderii de rulmenți din Alexandria 
trăiesc momentele premergătoare in
trării in funcțiune a acestui o- 
biecliv al construcției de mașini din 
actualul cincinal.

Dar in rândurile care urmează nu 
vom vorbi nici de eforturile lăuda
bile ale constructorilor și montori- 
lor de termenele devansate sau de 
cele, dimpotrivă, nerespectate. chiar 
dacă sint puține și “u. «n toâte ca
zurile din vina lor ; nici de stadiul 
general al pregătirilor pentru Înce
perea probelor tehnologice și apro
ducției de rulmenți, deși există u- 
nek neajunsuri pe care atit Lectora 
responsabili locali. cit și cei dm cen
trala și ministerul de resort puteau 
și trebuiau să le prevină. Nu anali
zăm toate acestea intrucit. credem 
noi. fiind vorba de executarea unor 
lucrări, de procurarea unor materia-

le. problemele sînt mai ușor de re
zolvat. In schimb, după cum se știe, 
pentru un bun demaraj atit in pro
bele tehnologice, cit și in producția 
rulmenților de Alexandria, hotăritor 
este factorul OM. Adică, închegarea 
unui nucl u de baza de muncitori 
și specialiști cu experiență și înaltă 
calificare, capabili să pună în func
țiune și să exploateze in bune con
diții această unitate înzestrată cu 
tehnică „de ultimă oră” in produc
ția de rulmenți, să ajute la formarea 
unui puternic detașament muncito
resc intr-un oraș fără tradiție in
dustrială.

Pornind de Ia aceste considerente, 
se poate aprecia că organele de 
partid județene, comitetul de partid 
și cel al oamenilor muncii din în
treprindere. conducerea centralei și 
a ministerului de resort au fost 
preocupate in mod efectiv, pe toată 
durata construcției, de pregătirea 
forței de muncă. In ultimii ani, sute

și sute de tineri, marea majoritate 
din județul Teleorman, au fost se
lecționați pentru a se pregăti in di
verse meserii, in școli profesionale, 
postliceale, prin ucenicie și califi
care la locul de muncă in între
prinderile cu profil din Brașov, 
Birlad ș.a. De asemenea, 40 de 
muncitori și cadre tehnice au fost 
la specializare In străinătate. Efec
tul acestor măsuri ? Așa cum s-a 
desprins dintr-o recentă analiză e- 
fectuată de secretariatul com'tetu- 
lui județean de partid și o plenară 
a comitetului de partid din intre- 
Drindere. problema asigurării cu for
ță de muncă, din punct de vedere 
numeric, poate fi rezolvată. Nu la 
aceleași concluzii s-a ajuns in ceea 
ce privești calificarea forței de 
muncă, gradul de pregătire tchnlco- 
profesională. experiența marii majo
rități a celor care urmează să lu
creze In această întreprindere. După 
cum ne spuneau tovarășii Constan-

tin Furtună, directorul întreprinde
rii. și M. Matei, secretarul comitetu
lui de partid, pentru începerea pro
belor tehnologice la toate secțiile și 
a producției in prima etapă, mai 
este nevoie. în primul rind. de cir
ca 210 de muncitori de înaltă cali
ficare, pe care unitatea va trebui 
să-i angajeze, prin transfer, din di
ferite întreprinderi și localități din 
țară, pină Ia sfirșitul acestui ap.

Este o necesitate care, accentuăm, 
trebuie înțeleasă la minister, centra
lă. in întreprinderile din cadrul cen
tralei de rulmenți Și chiar de alte 
unități ; o atare problemă nu este 
de interes particular, numai al ce
lor de la Alexandria. Or, ce se con
stată in practică ? De exemplu, mai 
multe note de transfer eliberate de 
întreprinderea din Alexandria unor 
salariati ai unității — „soră mai 
marc" — din Brașov, care doreau 
să lucreze la Alexandria. 6-au... 
pierdut. Nu este deloc ușor să-ți 
formezi cadre bine pregătite și pe 
urmă să accepți să plece. Dar e un 
mod de a gindl și a acționa comu
nist să vezi, mai mult decit pină la 
gardul uzinei, cînd intr-un loc sau 
altul economia națională, interesele 
generale solicită prezența unor oa
meni capabili să dea girul compe
tenței lor unor noi obiective si pro
duse de care avem, in mod direct 
sau indirect, cu toții nevoie. (In pa
ranteză fie spus, centrala din Bra
șov n-a găsit cu cale să acorde o 
asistență permanentă, prin delega
rea, pină la Începerea producției, a 
unui reprezentant al său, compe
tent să rezolve unele probleme, la 
fața locului).

Intr-o bună măsură. Întreprinderea 
de rulmenți din Brașov are motive 
pentru a-și face un titlu de mindrie 
din modul cum a pregătit sutele de 
tineri venit! din Teleorman să des
cifreze „tainele" unor meserii, ca a- 
celea de... bijutieri al construcției de 
mașini. Totuși, din discuțiile cu 
mulți din aceștia a reieșit că. nu in 
toate cazurile și in toate secțiile 
unității din Brașov s-a acordat a- 
tenția cuvenită instruirii și pregătirii

temeinice a celor veniti dm Teleor
man. Ne-am făcut purtătorii aces
tor ginduri și preocupări ale celor 
din Alexandria și l-am rugat pe to
varășul Viccnțiu Apolzan, secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii de rulmenți din Brașov, 
să-și prezinte punctul de vedere in 
această privință.

— N-aș vrea să vorbesc despre 
seriozitatea și disciplina colectivului 
nostru, pe care cel mal bine il de
finesc rezultatele muncii lui. Toc
mai de aceea, nici un moment in 
uzină problema pregătirii si califi
cării unui mare număr de oameni 
pentru întreprinderea din Alexan
dria. n-a fost înțeleasă in mod în
gust. Am considerat aceasta drept o 
datorie a noastră, patriotică. Dar 
nu-1 suficient să înțeleagă numai oa
menii noștri acest lucru, ci și toti 
cei care au fost sau mai sint încă 
aici, la perfecționare și calificare, 
pentru Alexandria. Meseria nu se 
învață, și mai ales intr-un timp 
scurt, decit dacă dorința omului este 
dublată de o disciplină riguroasă. 
Or, fără a nega unele posibile scă
deri ale noastre, am avut și avem 
încă destulă bătaie de cap cu cel ve- 
niți la calificare, mai ales cind c 
vorba de disciplină, de prezenta Ia 
program, de lucru în toate trei 
schimburile...

Nu comentăm aceste aprecieri. 
Tocmai pentru că nu-i vorba 
de lucruri ușoare, credem că. așa 
cum a demonstrat-o și cu alte pri
lejuri. detașamentul constructorilor 
de rulment! românești arc capacita
tea de a găsi soluțiile necesare re
zolvării acestei probleme ; de a face 
totul pentru ca. incă din acest an. 
să inceapă la Alexandria, așa cum 
se cuvine, „numărătoarea inversă", 
in vederea lansării cu succes in con
stelația industriei noastre a unei 
noi unități de interes național. De 
altfel, această numărătoare a în
ceput. incă de ieri. 10 decembrie, 
odată cu intrarea in probe tehnolo
gice a primei linii de rectificat inele.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scinteii'

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

In acțiunea pentru economisirea

combustibilului și energiei electrice

•INITlATIVE«KZULTAn«P{RSMCIIVE
® „Să lucrăm două 

zile pe lună numai cu 
combustibil și energie 
electrică economisită" ! 
Aceasta este inițiativa pe care 
și-au propus-o comuniștii, între
gul colectiv de la Șantierul na
val din Drobeta Tumu-Severin. 
S-a pornit, desigur, de la rezul
tatele obținute pină acum în 
acțiunea de gospodărire a com
bustibilului și energiei electrice. 
In perioada care a trecut din a- 
cest an, la șantierul naval s-au 
economisit 570 000 kWh energie 
electrică și peste 980 tone com
bustibil convențional. Calculele 
arată că numai cu energia eco
nomisită s-ar putea realiza 
toate lucrările care necesită 
consum de curent electric la un 
cargou de 2150 tone sau la 
două șlepuri de 1 000 tone fie
care și o șalandă de 500 m c.

• In abatajele întreprinderii 
miniere Hunedoara a fost de
clanșată Inițiativa: Șg 6C0a 
nomisim 0,75 kWh e- 
nergie electrica pe tona 
de minereu extras". c°- 
lectivul întreprinderii iși propu
ne să valorifice mai intens po
sibilitățile existente in acest 
sens in minele de la Teliuc și 
Ghelar și in alte unități ale in-

treprinderii. De altfel, prin re
ducerea timpului de mers „in 
gol" al instalațiilor de la sfă
râmarea minereurilor, recupera
rea căldurii din gazul ars la 
cuptoarele uzinei de prepa
rare a minereurilor, scoaterea 
de sub tensiune a transforma
toarelor in zilele de odihnă și 
prin multe alte măsuri, miner i 
de la I.M. Hunedoara au eco
nomisit de la începutul anului 
și pină în prezent peste 5 500 000 
kWh energie electrică șl peste 
2 000 tone combustibil .conven
țional.

• Deși In ansamblul Centrale! 
confecțiilor București,

ca de confecții din Bîr- 
lad are cele mai mici 
norme de consum, tolu’i- 
aici s-au depistat noi surse de 
economisire a combustibilului și 
energiei electrice. S-au redus, 
intre altele, 40 de surse de ilu
minat in holuri, magazii, birouri, 
pe timpul pauzelor s-a întrerupt 
alimentarea cu energie, fără să 
se stinjenească in nici un fel 
producția. Efectul: se vor eco
nomisi anual 30 000 kWh. De 
asemenea, s-a trecut la recir- 
cularca intregului condens, ceea 
ce va determina economisirea a 
37 tone combustibil convențio
nal, care va asigura funcționa
rea fabricii timp de 25 de zile 
pe an.

Vești „ca piinea caldă"

de la consfătuirea brutarilor
Nu este un- congres, este o con

sfătuire. Am auzit însă cuvintul 
„congres" rostit ca o subliniere a 
importantei acestei acțiuni, de 
mulți dintre cei peste 200 de ingi
neri, tehnicieni și președinți ai 
comitetelor de sindicat din între
prinderile de morărit și panifica
ție din toate județele țării, convo- 
cați la Baia Mare de către Consi
liul Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, M.A.I.A.A., Comite
tul pentru problemele consiliilor 
populare și Uniunea sindicatelor 
din instituțiile administrative de 
stat și consilii populare. Tema 
consfătuirii : „Calitatea pîinii și 
sarcinile oe revin specialiștilor din 
industria de panificație și morărit 
în domeniul perfecționării tehno
logiilor de panificație".

Timp de două zile, participant!! 
au luat în dezbatere măsurile pre
conizate in vederea îmbunătățirii 
normelor și tehnologiilor de măci
nare a griului și de fabricare a 
pîinii. Și este important de subli
niat faptul că rezultatele concrete 

acestor îmbunătățiri au fost

Un semnal din
Mircea Roman, ingi- 

ner-șef la întreprin
derea metalurgică de 
metale neferoase Zlat
na, ne comunică tele
fonic :

— Am îndeplinit 
planul anual de pro
ducție. Dar continuă 
să ne preocupe sla
ba aprovizionare cu 
materii prime. Aces
tea stau, in mare 
parte, in gara din Alba 
Iulia și nu le putem 
aduce la Zlatna din 
cauza unor dificultăți.

Dăm curs acestei 
sesizări și facem o vi
zită in gara munici
piului Alba Iulia.

analizate In chiar zilele consfă-
„forumul brutarilor" și-a 

propus să demonstreze nu atit 
teoretic, cit pe viu. in producție, 
sensul adevărat al modernizării 
procesului de fabricație. Să subli
nieze, de pildă, importanța respec
tării pină la detalii a disciplinei 
operațiunilor și fazelor tehnologice. 

Programul consfătuirii a mai cu
prins o vizită la Fabrica de piine 
din Baia Sprie, unitate model pe 
tară, punct care a contribuit la 
cunoașterea de către participanți, 
mai ales de către cei tineri, a ex
perienței unor vechi meșteri in 
prepararea pîinii de calitate. Toate 
acestea, ca și expoziția de produse 
de panificație și testul efectuat de 
organizatori au sporit posibilita
tea de a se formula propuneri 
esențiale, de a se lua măsuri de
cisive pentru ca piinea să fie pe 
măsura așteptărilor.

Verificați, deci, rezultatele aces
tei consfătuiri cercetind chiar în 
zilele următoare... galantarul bru
tarului dv.

gara Alba Iulia
— în ultimii ani 

volumul transporturi
lor feroviare in Alba 
Iulia s-a triplat — 
ne-a explicat loan 
Chirilă, șeful stației. 
Gara insă a rămas... 
aceeași.

Șiruri de vagoane 
stau la rind, de zile și 
săptămîni, pentru a fi 
descărcate. Alte zeci 
de vagoane cu măr
furi așteaptă în sta
țiile C.F.R. Vințu de 
Jos și Blandiana sem
nalul „pe liber" pen
tru a intra în Alba 
Iulia. Ultimele zile ge-

roase, cînd mincreuri- 
le pentru I.M.M.N. 
Zlatna au înghețat in 
vagoane, au făcut a- 
proape imposibilă 
transbordarea lor în 
vagoanele liniei ingus- 
te a „mocănitei" care 
urcă spre Zlatna. A- 
ceasta a evidențiat, 
din nou, necesitatea 
conteinerizării trans
portului minereurilor 
către Zlatna.

Alba Iulia și Zlatna 
privesc cu atenție și 
interes către poarta 
feroviară care iși aș
teaptă o nouă' redi- 
mensionare.

Olimpiada tinerilor strungari și frezori
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — Mu
nicipiul Timișoara a găzduit, in 
zilele de 9 și 10 decembrie, faza 
finală a „Olimpiadei tinerilor 
strungari", aflată la a V-a edi
ție, și a tinerilor frezori, pre- 
zenli pentru prima oară în a- 
ceastă întrecere profesională, 
organizată de C.C. al U.T.C. 
împreună cu Uniunea sindicate
lor din metalurgie șl construc
ții de mașini și Ministerele In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini Grele și Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii. Cei 80 de parti- 
cipanți, reprezentanți ai tuturor 
județelor și ai municipiului 
București, ajunși in faza finală 
după parcurgerea etapelor de 
masă — in care s-au întrecut 
peste 50 000 de tineri strungari 
și frezori — s-au dovedit me
seriași de înaltă clasă. După 
proba practică, desfășurată in 
secțiile întreprinderii „Electro-

timiș", primii 8 clasați la cele 
două meserii și-au etalat cu
noștințele teoretice intr-un con
curs cu public .condus de cunos
cutul examinator Mihai Florea. 
In urma acumulării celor mai 
ridicate punctaje, olimpiada din 
acest an a fost cîștigată la 
strungari de Spiridon Pintilie, 
iar la frezori de Gheorghe 
Andrian, ambii reprezentanți 
ai județului Suceava. Celor 
doi laureati le-au fost in- minate ■ - ■ ...............
strungul 
Au mai 
mii și ___ _  r--o_
mul olimpiadei a figurat și o 
consfătuire a tinerilor construc
tori de mașini, în cadrul căreia 
au fost dezbătute principalele 
căi de sporire a contribuției ti
nerilor din întreprinderile con
structoare de mașini Ia Înfăp
tuirea înainte de termen a cin
cinalului.

frezori de 
ambii 

județului 
laureati le-au fost 

trofeele olimpiadei : 
și freza de aur. 
fost decernate pre- 

mentiuni. In progra-
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VERBIAJUL, ABSENTA RIGORII 
erori ale căror consecințe pot fi citite 

in linele cărți de proză
Printr-un proces de simplificare 

rcdo-ul realismului a fost, nu de 
•uține ori, redus la receptarea 
calului, la înregistrarea impresiilor 
enaoriale sau a controverselor su- 
letești. Șlim însă cil de strins le- 
:ală este in practica arfri sesizarea 
endintelor realității în plan conflic- 
ual. caractcrolopic, expresiv, cu or
ganizarea estetică a datelor adupale 
n efortul creator de transpunere, 
'oreJarca dialectică a color două as- 
>ecte nu evidențiază sub nici o la- 
ură un plan esențial si altul subal- 
ern. cu toate că mai există, pare-se. 
criitori dispuși să considere drept 
•bligatorie numai reflectarea realită- 
ii (ca un fel de punere in acord cu 
oncretul reprodus) și doar faculta- 
ivă dispunerea observațiilor lor in 
imita trăsăturilor esențiale ale lumii 
>b:ective.

Consecințele unei asemenea optici 
:e întrevăd extrem de nuanțat, to- 
usi destul de clar, in bogata rc- 
roltă de romane din ultimul timp, 
•ecoltă în cuprinsul căreia se poa- 
e detecta — prin analiza la obiect 
» unora dintre apariții — o ințe- 
esere limitată a exigențelor realis
mului. afectind însăși valoarea 
liscursului narativ.

Fără ricoarc in organizarea impre- 
iilor, epicul face loc unui transfer 
licit de semnificații. El se constituie 
‘a o totalitate artistica și se bizuie, 
ieopotrivă. pe determinanții sociali, 
-it și pe pregnanta cu care ei se ex- 
jrimă estetic, cu care se lasă acapa- 
■ați de talentul povestitorului. Alt
minteri dialogul se rătăcește in ipo- 
:eze false.

Ne-am oprit. în lumina punctu
lui de vedere împărtășit aici, asu
pra citorva cărți, inegale ca va
loare. care ne-au reținut atenția.

Una dintre ele este romanul 
CHEIA DE FA. al lui Ștefan Luca. 
Structurat ca o confesiune, cl iși 
propune să refacă biografia perso
najului principal. Liviu Onișor ; 
schimbări de unghi narativ, paran
teze, reveniri urmăresc să configu
reze. aglomerind amănunte, citeva 
condiții morale și sufletești. Romanul 
este insistent, nu și unitar, ordonat. 
S-ar putea spune că tentativa care 
îl face difuz este efectul direct al 
prea numeroaselor derulări nearmo
nice de fapte din pricina cărora lec
tura se fărimitează continuu.

Construcția, cind autorii uzează de 
procedee decronolocice. încetează să 
mai fie o chestiune secundară. 
CHEIA DE FA. indiscutabil, relevă 
experiența autorului in materie de 
portrete. Astfel, lumea ardeleană, e- 
venimente de acum două decenii si 
mai bine sint consemnate expresiv, 
lucid. Implicațiile conflictuale se în
trepătrund cu lungile monologuri ale 
lui Onișor. frinind insă acțiunea, lip- 
sindu-ne de posibilitatea să-1 vedem 
pe eroul principal intr-o lumină in
tensă și coerentă. Se vădește încă o 
dată cit de utilă rămine nrospec- 
tarea omogenă a destinului uman. 
Ceea ce numim ..roman poliedric" 
fine, de regulă, de o foarte înaltă 
artă a modificărilor de perspectivă 
pe fundalul unei arhitecturi extrem 
de complexe, dar și riguroase. 
Stefan Luca, subînțelegind procesele 
psihice ca un șir de versiuni schim
bătoare. vrea să le releve dialectica 
interioară fără raportare la desfășu
rarea unui fir conducător. De aici, 
impresia de dezlinare : centrarea ar
hitecturii enice pe citeva momente 
nodale n-ar fi intîrziat să clarifice 
lucrurile.

în romanul lui Radu Mares. ANNA 
SAU PASAREA paradisului. 
sensurile așteptării se pierd in gol. 
Autorul — de reală înzestrare, cum 
s-a mai spus, de altfel — și-a pro
pus să radiografieze o biografie ; 
textul destinat să il sprijine e me
reu pulverizat de o vădită subten- 

sionarc sau suoratensionare. Jocul 
dilatării ori al comprimării rationa
le. deși beneficiază de certe si ra
finate resurse de amănunțire psiho
logică. anulează fluxul epic. Mai e- 
xact. tentativele scriitorului <sc su
prapun unei inepuizabile puteri 
digresive. iar feluritele retroproicc- 
tii și meandre narative <?xclud flu
xul cartezian al frazelor. Blocat de 
o tehnică a incifrării. romanul, li
zibil la nivelul frazei, lasă totuși ne
dumerit pe cititor ; el nu transmite 
cheia, rodul universului său inte
rior. Tacit. ANNA SAU PASAREA 
PARADISULUI — prin abuz de 
..complicații", dar și datorită anemiei 
dc substanță a introspecțiilor — a- 
lunecă in afectare, devine ilizibil, 
însușiri prețioase, dacă ar fi judi
cios canalizate, se pierd golite de 
orice înțeles. Admitind rațiunea cău
tărilor de expresie nu le vedem insă 
rostul dacă, dincolo de efectul acce
soriu, sint dublate cu unul dizol-

puncte de vedere

vânt. Pentru că s-a spus despre Radu 
Mareș că ..nu cade in delictul de 
claritate" (ceea ce, in treacăt fie zis. 
n-ar fi fost deloc un păcat) vom 
observa că și fragmentele asa-zis de
codificate înaintează pe o linie de 
mult descoperită.

Este neîndoios că adecvarea la 
continui îngăduie temelor romancie
rului să răsune, să aibă ecou sau să 
se piardă in neant. Dacă personajul 
ratează această șansă a sa. dacă re
nunță la confruntarea opțiunilor, in- 
frintul nu este numai el. ci și ro
manul cu care se confundă. Adică 
un roman nu poate fi viguros dacă 
eroii sint clorotici și cu atit mai 
puțin interesant dacă experiența 
personajelor e văduvită de orice ten
tativă spre claritate. Adevăr pe care 
il verificăm imediat după lectura ro- 
m inului VÎNZÂTORUL DE MEMO
RII de Petru Jaleș. Locul valoric al 
acestei cărți e mult mai jos decât al 
celor discutate oină acum și extrem 
de coborit in general. (Afirmăm a- 
ceasta intrucit in cazul primelor 
două cărți citate vom remarca fie 
prezenta unei certe experiențe scrii
toricești. fie o înzestrare narativă 
dublată de „lecții" in genere atent 
asimilate ; precum și grija pentru 
calitatea scriiturii, pentru păstrarea 
unei necesare demnități a narării 
faptelor. Observațiile făcute iși pro
pun doar să evidențieze o seamă de 
..nesincronizări" intre faptele de via
tă și efortul de comunicare a aces
tora). Desigur, s-ar putea replica 
faptul că nu se poate in tot mo
mentul să te intilnești cu romane 
foarte bine întocmite, articulate sub 
impulsul unei percepții minuțioase și 
substanțiale. Rămirte totuși de vă
zut ce rol are de jucat o carte care 
nu-și onorează de fel obligațiile con
tractuale față de cititor. Petru Jaleș 
practică o gimnastică verbală in
consistentă. Din vechi resturi de ti
pare (Dekobra sau Octav Desila). a- 
lege ne acelea in care să-și înece 
frazeologia de alcov. întoarce spa
tele naratiei realiste și ține să a- 
mestece. intr-un dialog combinat cu 
reflexe din tehnici destrămate și de
modate. inventare de reproșuri, in
vidii. deprimări provinciale, stoarse 
oricum de poezie și sentiment spe
cific. Nu e de mirare câ. oricite bune 
intenții s-ar intercala pe parcurs. 
Vinzătorul de memorii bate pasul pe 
Ioc.

Nici ca acurateță compozițională 
lucrurile nu stau mai bine. Inserții 
agasant-discontinui de detalii, nu o

dată indecente, nc obligă să obser
văm că romancierul se dezice de 
prerogativele genului, cit și de cele 
ale bunului simț. Romanul are. prin 
definiție, dreptul pe care il conferă 
propria tehnică de investigare : să 
esențializeze datele realității, să in
tervină cit mai complet în dialogul 
pe care omul modern il poartă cu 
sme și cu societatea. în ce-1 pri
vește. Petru Jaleș se încumetă să a- 
plice o tehnică pe care nu o stăpi- 
nește la un teritoriu care nu-i a- 
parține. Rezultă o înșiruire confuză 
de episoade prin care defilează niș
te ființe ce se adulează sau se de
nigrează neobosit. întreaga scriere e 
invadată dc trivialități, furnizate de 
perechi (Raimond-Lola. Irene-Tho
mas) căzute in zodia vamnirismului 
amoros. Flory, Eveline, Genevieve 
reprezintă o feminitate ciudată, con
trafăcută după scheme de tristă re
putație.

Tabloul social e falsificat ; deși 
acțiunea este situată in anii noștri, 
cartea lasă impresia, după cit de 
viciat e aerul, că face procesul ver
bal al unui univers descompus. Fe
meile prezentate au o irepresibilă 
poftă să bată cimpii. lansind idei cu 
o șocantă ostentație ; bărbații iși 
lasă amintirile libere să vagabonde
ze printre legături efemere. Cred câ 
păcatul capital al cărții este snobis
mul. dorința de a-1 epata pe cititor.

De la sine înțeles că unde legă
turile necesare dintre discursul na
rativ si durata vie se armonizează, 
epicul nu are de făcut fată nici u- 
nei crize. Se va aluneca, in schimb, 
pe o pistă falsă (precum in Vinz.ă- 
torul de memorii) cind traseul anali
tic duce spre punctul in care eșecul 
acuză spațiul gol al împlinirii social
morale. Acest eșec constituie dova
da pertinenta că plictisul, erotismul 
exclusivist restring perspectiva auto
rului și exclud participarea eroilor 
la problematica timpului lor. Nu tre
buie omis faptul că subiecte stereo
type și biografii mediocre banalizea
ză această participare oricit de pa
lidă ar fi ea, după cum nu va stirni 
decit un interes restrâns universul 
minat de trivialitate și falsă autenti
citate. Or, unele cărți de proză pu
blicate in ultima vreme, cum este 
ultima citată in însemnările de fată, 
s° autocondamnă la o viață scurtă 
prin invazia anecdoticului minor.

Oscilația între rigoare și inadec- 
vare epică, realitate pregnantă in o 
seamă de romane, se cere să pre
ocupe deopotrivă pe autori ș.i pe e- 
ditori. critica de specialitate, pentru 
a bara calea literaturii de restrînsă 
semnificație etică și socială și a sti
mula o creație cu adevărat a timpu
lui nostru, majoră prin ideile si des
tinele implicate.

H. ZALIS

teatre
& Opera Română : Trubadurul —
19.30.
© Teatrul de operetă : ,,La calul 
bălan" — 19.30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
G Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
rcanu) : Joc de pisici — 20. (sala 
din str. Alex. Sabia) : Valentin 
și Valentina — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala

cinema
© Evadarea : FESTIVAL — 0;
11.15; 13.30; 16; 18.30; 20.45.
e Anatomia dragostei : CENTRAL
- 9.15: 11.J0; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Uimitoarele aventuri ale lut 
Robinson Crusoo : LUMINA — 9; 
11.15; 13.30; 16; 10,30! 20.45, CO- 
TROCENI — 15.30; IR; 20,15.
o Torino negru : PATRIA — 0; 
11.30; 14; 16.30; 19; 21,15, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45, FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20.30, MODERN — 9; 11,15;
13.30; 16; IR,15; 20.30.
© Program dc desene animate 
pentru copii : DOINA — 11,15: 17. 
o Othello : DOINA — 9,15; 12,30; 
14,15; 18,15; 20,30.
© Misiunea secretă a maiorului 
Cook : SCALA — 9: 11.15; 13,30;
16; IR.30; 21. BUCUREȘTI — 8.45: 
11: 13.30; 16; 18,30; 21. EXCEL
SIOR - 0; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Așteaptă piuă »e întunecă : 
CAPITOL — 9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30: 20,45.
o Războiul domnițelor : TIMPURI 
NOI — 9,15—20,15 in continuare.
o Bună scara, doamnă Campboll: 
VICTORIA — 8.45; 11; 13,15; 15.45; 
10,15; 20,45, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 15; 
17,45; 20,15.
© Mult zgomot pentru nimic : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
o Omul din la Mancha : MELO
DIA — 9,30; 12; 15,30; IR; 20.30, 
FLAMURA — 0,30; 12; 15,30; 18;
20.30.
© In munți crește un brad ver
de : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,30; 18: 20,15.
o Vifornița : FLACARA — 9,15; 
11,30; i:;,45; 16; 18.15; 20.30.
« Ultimele șase minute : GRI- 
ATTA — 9; 11,15; 13,39: 16; 18,15;
20.30. CIULEȘTI — 15,30; 18;
20,15. VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 13,15; 20.30.
O Nunta : LIRA — 16; 18; 20.
o Generalul doarme In picioare : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30.
© Război șl pace (seriile I șl II): 
VIITORUL — 15,30; 19.
o Fantoma lui Barbă Neagră : 
FLOREASCA — 15.30; 18; 20,15.
© Fata care vinde flori : MOȘI
LOR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
o Ferma din Arizona : DACIA —- 
9; 12,30; 16; 19,15.
G Monolog : UNIREA — 15,30; 18;
20,15.
o O floare și dot grădinari : BU- 
CEGI — 10,30; 15,30; 19.
© Fiul mecanicului de locomotivă: 
CRINGAȘI — 15,30: 18: 20,15.
e> Doi pe un balansoar : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 13; 20,15.
o Ancheta poștașilor j FEREN
TARI — 16; 18; 20.
o Urmărire la Amsterdam : PA
CEA — 15,45: 18; 20.15.
A „100 de lei" : PROGRESUL — 
15.30; 18; 20,15.
© Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici : RAHOVA — 16; 18; 20.
G Pămintut părinților noștri : 
VITAN — 15.30; 18; 20,15,
© Omul dc dincolo : POPULAR
— 15.30; 18: 20.15.
© Cu cărțile pe față : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
o Legenda negrului Charley : 
COSMOS — 15,30: 18; 20,15.

Magheru) ! Aici a dormit G. Wa
shington — 19,30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
© Teatrul Ciulești : Scufița ro
șie — 10; Simbăta la Veritas —
19,30.
c Teatrul „Victor Ion Popa" din 
Birlad (in sala Teatrului Mic) : 
Montserrat — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Dan
sați cu salamandra — 16.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; Bucătăria — 20.
0 Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Vino să 
ne vezi discară — 19,30.
q Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Siciliana — 19,30. 
o Circul „București" : Gala acro
baților — 19,’30.

Evenimente muzicale 
de neuitat

CONCERTUL FILARMONICII DE STAT DIN BUDAPESTA
DIRIJAT DE JANOS FERENCSIK

Orchestra simfonică a Filarmoni
cii de stat din Budapesta este ac
tualmente, pe plan european, unul 
dintre marile organisme instrumen
tale dispunind de remarcabile capa
cități interpretative. Definitoriu 
poate fi considerat. în acest sens, 
aspectul potrivit căruia întregul 
complex al capacităților interpreta
tive decurge firesc, in special, din 
disciplina de ansamblu a intregului 
colectiv orchestral.

în interpretarea celebrului opus 
datorat lui Bela Bartok, „Muzica 
pentru coarde, celestă și percuție", 
tensiunea interioară atit do pasionată 
a melosului de influență populară 
maghiară a apărut ferm ordonată in 
limitele unor forme de expresie ce 
valorifică ingenios modalitățile gin- 
dirii muzicale clasice.

Mai mult decit in această lucrare, 
dirijorul ansamblului, Jănos Fc- 
rcncsik — personalitate de seamă a 
artei muzicale maghiare — ni s-a 
dezvăluit pe deplin in interpretarea 
Simfoniei a IV-a, in mi minor, de 
Brahms. Realizarea de ansamblu, mai 
ales, a apărut clară și elocventă.

RECITAI ELISABETH SCHWARZKOPF
Sala Ateneului român a găzduit 

uimi din cele mai mari evenimente 
artistice din ultimii ani : recitalul 
de lieduri — Elisabeth Schwarzkopf, 

în seara de recital artista ne-a 
purtat in lumea citorva dintre cele 
mai frumoase creații ale liedului ger
man semnate de Schubert, Schu
mann, Brahms, Mahler, Richard 
Strauss, Hugo Wolf (s-au adăugat 
și două lieduri de Liszt și Grieg).

La Schwarzkopf te uimesc in pri
mul rind cizelarea și dozarea fiecă
rei expresii, fiecărei culori. făcute 
cu logica fără cusur a celui ce în
țelege in profunzime textul muzical, 
a celui ce iși identifică respirația cu 
cea a muzicii însăși. Varietatea ex
traordinară de nuanțe expresive 
desfășurată de interpretă printr-o 
rafinată elaborare a sunetului ii 
transformă vocea intr-un instrument 
aparte pe care il minuiește cu o 
neasemuită abilitate. Schwarzkopf 
subordonează amănuntul unei indes- 

t V

plină dc cursivitate, intr-un spirit e- 
minamente clasic și mai puțin roman
tic, așa cum ar fi sugerat substanța 
muzicală. Celebra „Passacaglia" a per
mis etalarea calităților de ansamblu 
ale orchestrei ; o dinamică vie, so
noritate maleabilă, dar fermă. Și, 
in adevăr, tocmai aceste argumente 
prețioase ale ansamblului primează 
asupra disponibilităților interpreta
tive individuale ale partidelor și 
chiar ale membrilor formației ; este 
o formație la a cărei edificare artis
tică au colaborat — in decursul ul
timelor decenii — mari personalități 
ale artei dirijorale din ultimele de
cenii, precum Ferenc Fricsay, Aben- 
droth. Van Beinum. Pablo Casals, 
Barbirolli și — in mod cu totul deo
sebit — Otto Klemperer, a cărui 
activitate de aproximativ doi ani în 
fruntea acestui merituos colectiv de 
instrumentiști a constituit un prețios 
stimulent in munca orchestrei, con- 
ferindu-i și un binemeritat presti
giu pe plan internațional.

Dumitru AVAKIAN

tructibile linii muzicale mari, întot
deauna arcuită și ridicată pe culmile 
unor rare tensiuni emoționale.

Unde ai putea spune că a fost mai 
fermecătoare ? în liedurile lente, cu 
atmosferă de visare îndurerată 
(„Nucul" de Schumann, „Tot mai 
lin coboară somnul" de . Brahms, 
..Fata părăsită" de Hugo Wolf). re
date uneori cu vocea detimbrată sau 
cu alunecări și filaje tulburătoare 
ale sunetului, sau in cele încărcate 
de spirit, de umor suculent („Sere
nada zadarnică" de Brahms. „Ca 
să-i cumințești pe copiii cei răi" de 
Mahler, liedurile miniaturale de 
Wolf ?). La această întrebare ar fi, 
desigur, foarte dificil de răspuns.

tn sfirșit, in recitalul extraordinar 
la care am asistat recent am avut 
prilejul să cunoaștem și un pianist cu 
excepționale calități, Geoffrey Par
sons.

Olga GRIGORESCU

PROGRAMUL I

0,00 Teleșcoală • Album : Tra
diția orașelor — Arad © Chi
mie : Fonta © Extemporal la 
limba română.

10.00 Telex.
10,05 Revista literar-artistlcă TV. 

„O intilnlre la Mărțișor".
10.55 Film serial : „Omul din 

curtea de trecere" — episo
dul II.

12,00 Telejurnal.
16,30-17.00 Lumea copiilor. „Cră

iasa zăpezii'' — adaptare după 
H. C. Andersen. Partea I. 
Interpretează colectivul Tea
trului de păpuși din Arad.

17.30 Curs de limba germană : 
Lecția 71.

18.00 Telex.
18,05 Cum vorbim 7
18.20 Omul și muzica lui : Mihail 

Jora.
18.55 Timp șl anotimp in agricul

tură.
19.10 Acest statornic plai — eml- 

i siune de versuri.
19.20 1001 de seri : Boiek șl Lolek.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cintecul săptăminii ; ..Braț 

la braț cu tinerețea". Inter
pretează Norina Alexiu.

20,05 Reflector.
20.20 Clntece de pe Mureș inter

pretate de Florentina Sat- 
mari.

20.30 Publicitate.
20.35 Seară de teatru : „Băieții de 

la colțul străzii". Adaptare 
pentru televiziune de Petre 
Popescu, după piesa „Pașa
port pentru eternitate" de 
Dumitru Drăgan. In distri
buție : Octavian Cotescu. Ica 
Matache, Adina Popescu, 
George Mihăiță.

21.45 Șlagăre... dansate de Va
lentina Massini, Petre Clor- 
tea, Elena Dacian, Ion Tu- 
gearu, Dorina Fleșeriu, Fran- 
cisc Valkay, Isabela Agu- 
letti și Stefan Soctor.

22,00 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Daktari.
20.25 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanului.
20.45 Tineri interpreți : violonce

listul Valentin Arcu.
21.10 Reporterii noștri peste ho

tare.
21.35 Telex.
21,40 Roman foileton : Goya. Ecra

nizare după romanul lui 
Lion Feuchtwanger. Regla : 
Konrad Wolf. Primul episod.

X’

Concurs pentru

A Uniunea artiștilor plastici din 1 
i Republica Socialistă România ( 
1 anunță concursul de burse pen- . 
I tru anul 1974. Se acordă 5 purse ) 
I a cite 1 500 lei lunar, timp de i 
I un an. absolvenților din ultimii ) 
i trei ani ai institutelor de artă l 
J plastică ,.N. Grigorescu" și < 
’l „L Andreescu" și absolvenților ) 
' facultăților de desen incepind \ 
’ cu promoția 1971. t
) Candidații la aceste burse vor ’ 
l depune la sediul Uniunii artiș- \ 
? tilor plastici din București, pină 
1 la 5 ianuarie 1974, dovada ab- , 
A solvirii institutelor menționate ) 
i mai sus (cu examen de stat), 
’ precum și dovada respectării / 

repartiției guvernamentale, la 1 
l locul de muncă indicat de Mi- ) 
) nisterul învățământului. Odată t 
) cu aceste dovezi, candidații vor . 
î depune un memoriu de activi- ) 
i tate artistică. Toți candidații la 
’ burse vor trimite un număr de < 
\ lucrări de artă pentru concurs ' 
l la sediul Uniunii artiștilor plas- 
’ tici din București, Calea Vie- l 
\ tonei nr. 155, pină la 12 îanua- ’ 
A rie 1974, ora 13. Absolvenții \ 
l avind ca specialitate pictura, 
' grafica sau artele decorative vor , 

depune cile 10 lucrări, toate in )1 Qepune Live XV .ce..-.., -------- --
1 aceeași specialitate, iar absol- \ 
’ venții avind ca specialitate
\ sculptura vor depune fiecare /
I cite 5 lucrări originale. Cheltuie- ) 
i Iile de expediere și retumare a ț

) ’ Examinarea lucrărilor de către ) 
> juriul instituit prin hotărârea

lucrărilor trimise la concurs i 
privesc pe candidați. ,
----- --------lucrărilor de către )

i comitetului de conducere al U-
■ nlunli artiștilor plastici va avea 

loc la București, __in perioada (I .
A concu 
/ presă
J bruar:

14—28 Ianuarie 1974 ; rezultatul i 
concursului va fi anunțat prin . 
pre=>ă la Începutul lunii fe- \ 

• bruarie 1»74 «1. personal, prin 
ț poștâ, cijtigjtorilor de burse.

Recurgind la un succes 
de rezonanță al dramatur
giei din R. D. Germană — 
Teatrul „Bulandra" aduce 
incă o contribuție inspirată 
la acoperirea unui domeniu 
al repertoriilor de multă 
vreme deficitar : piesa
despre șl pentru tineret.

La început scenariu de 
film și aooi lucrare in pro
ză - „NOILE SUFERINȚE 
ALE TIN ARULUI de
Ulr.rh Plenzdorf. adaptată 
mai intii de teatrul din 
Halle, a fost jucată pe 
șapte scene germane (la un 
moment dat, simultan, in 
două săli bc-rlineze). Ea a 
oferit prilejul unor comen
tate tratări regizorale și in
terpretări actoricești.

Piesa lui Plenzdorf a con
centrat interesul a mii de 

spectatori prin ade
vărul de viață, prin auten
ticitatea problematicii pe 
care se axa și. mai ales, 
prin replica optimistă și 
dzloc didacticistă pe care o 
dădea — relevlnd bucuria 
muncii și fascinația crea
ției. Tinărul W, in jurul 
căruia gravitează lucrarea 
lui Plenzdorf. se numește 
de fapt Edgar Wibeau. Are 
17 ani. Este crescut de la 
cinci ani doar de cățre 
mama sa. despărțită (fără 
suferințe notorii) de un soț 
mai tinăr, lipsit de vocația 
c isnlciei. Ucenic la o între
prindere de prelucrare a 
metalului. Edgar are la un 
moment dat o bruscă ieși
re huliganică față de mais
trul său (exigent — con
form unei pedagogii, după 
Edgar, învechite, inutil- 
chinuttoare). Fuge la Ber
lin, nu fiindcă ar fi fost 
speriat de consecințe, ci. 
zice el. pentru altceva : s-a 
plictisit să fie mereu un 
model, o întrupare a ide.i 
că „se poate crește un bă
iat exemplar și fără tată". 
Acolo trece prin citeva ex
periențe dramatice. Pictura 
lui naiv-abstractă nu se 
bucură de nici o incuraja- 
re din partea celor de la 
Școala (academizantă) de 
Belle-Arte. Fata de care se 
îndrăgostește se va mărita 
după citeva oscilații cu se
riosul și studiosul sâu lo
godnic. fost militar. Scurta 
$i dureroasa idilă Înfiripa
tă ii va da lui Edgar ilu
zia unei mari și unice fe
riciri — pierdute.

Suferințele tinăruîui din- 
tr-o carte fără coperți pe 
care Edgar o găsește in- 
timplător — tânărul nu e 
altcineva decit Werther — 
ii vor deveni apropiate. 
Cartea lui Goethe se va a- 
dâuga celor două prefera
te pină atunci : „Robinson 
Crusoe" și „De veghe in 
lanul de secară" (Dcfoe și 
Salinger). Ea, ființa iubită, 
va fi numită de noul 
Werther tot Charlotte. I- 
dentificarea va fi puterni; 
că, uneori totală. Chiar și

nează. Va ambiționa să 
reușească el. Singur. Cu 
materiale adunate de pe 
unde s-au nimerit, cu sur
se de energie improvizate. 
Retrăim acel moment su
blim al muncii înțelese ca 
o risipă spontană și pasio
nală de inteligență și vita
litate, de inspirație și vo
ință. „Superbia" ii va fi 
fatală însă tinărului. în
cleștat in a reuși cu orice 
preț, Wibeau va risca prea 
mult și va muri, scurtcir
cuitat.

gar Wibeau conțin destule 
date care fac din erou un 
caz — fapt care vine in 
contradicție cu aspirația 
la obiectivitate a autoru
lui. Pe de altă parte, nu 
putem să nu remarcăm 
cum excesiva simpatie a 
autorului pentru persona
jul său (care comite totuși 
și gesturi inacceptabile), ca 
și ambiguitatea unor situa
ții tulbură pe alocuri cla
ritatea pledoariei cu privi
re la responsabilitatea ce a- 
pasă nu numai pe umerii

„Noile suferințe 
ale tinărului <W>" 

de ULRICH PLENZDORF

LA TEATRUL „LUCIA STURDZA BULANDRA"

cele mai spontane dintre 
confesiunile lui Edgar vor 
apela, fățiș ironic sau a- 
proape inconștient, la in
spirația goetheană.

Cum s-a observat Insă, in 
piesa lui Plenzdorf. fecundă 
devine nu atit ciudata in
terferență, ci mai degrabă 
divergența cu povestea lu‘ 
Goethe. Constrins de foa
me. Wibeau începe să lu
creze pe un șantier de con
strucții. Zugravii d'.n bri
gada in care e repartizat 
sint oameni cumsecade 
dar... din nou eroul nostru 
se va arăta puțin receptiv 
la îndatoririle profesionale 
comune, la stilul lor peda
gogic.

Și totuși, acolo și atunci 
in timpul „ostilităților" de 
muncă Edgar Wibeau a gă
sit șansa salvării sale mo
rale. Efortul nesoldat cu 
succes al colegului Addy de 
a inventa un dispozitiv (nu 
o mașină de zburat printre 
stele, ci un aparat de șpri- 
țuit vopsea !) U ambițio-

„Noile suferințe ale tină
rului «W»“ conține o retro
spectivă a ultimei perioa
de a vieții eroului. Cel care 
determină repovestirea ei e 
tatăl, cuprins de remușcări 
și simțind că „e mal greu 
să pierzi un fiu pe care nu 
l-ai cunoscut". Wibeau- 
tatăl iși vizitează, după ac
cidentul funebru, soția, stă 
de vorbă cu Charlotte, cu 
Addy si Zaremba. ascultă 
benzile — scrisori trimise 
de fiul său prietenului 
Willy. Piesa se încheie cu 
ultimele cuvinte ale lui 
Edgar. Nici măcar in elf 
nu răsună teroarea morții 
Parcă nici nu și-ar fi făcut 
apariția. Parcă nici n-ar 
exista. To'.ul. mai ales ul
timul mesaj, comunică 
bucuria creației.

Sint. in „Noile suferin
țe..." relații umane izvorite 
dintr-o atentă observație 
sociologică, dar și aspecte 
mai convenționale, artifi
ciale. vizind spectaculosul.

Destinul, reacțiile lui Ed-

generației mature ci. deo
potrivă. pe umerii celor ti
neri. Piesa dă totuși, in 
întregimea ei. un acut sen
timent al vieții, al frămin- 
tărilor. aspirațiilor si pre
ocupărilor caracteristice a- 
dolcscenței.

Edgar Wibeau este, la 
„Bulandra", Virgil Ogășa- 
nu ; Charlotte — Valeria 
Seciu, tatăl — Victor Re- 
bengiuc, Addy — Cornel 
Coman. Spectacolul-dczba- 
tere beneficiază deci de o 
excelentă distribuție, axată 
pe talente notorii și. aș a- 
dăuga. bine gindii distri
buite.

Slujind textul, montarea 
de la „Bulandra" ajută 1? 
definirea eroilor săi și la 
comunicarea sensurilor lui 
majore, fără a sacrifica 
nuanțele. Credem insă că 
un plus de ingenuitate 
i-ar fi asigurat un nerv 
mai viu, o mai mare 
forță emoțională Regla 
(Olimpia Arghir).ca și sce
nografia (arh. Dan Jitianu)

au procedat la o epurare și 
la o excesivă stilizare a 
cadrului, la o sărăcire a 
detaliilor de mediu — de 
culoare, de atmosferă — 
sugestive in piesă chiar 
pentru argumentarea idei
lor de mai înaltă semnifi
cație. S-a dezvoltat fericit 
(prin soluții de mișcare și- 
lumini) dimensiunea poeti
că a textului, dar i s-a am
putat ceva din tonusul spe
cific, din efervescență 
„portretului de generație" 
r.-alizat prin eroul princi
pal.

Demersul regizoral, nu 
suficient de decis, se resim
te uneori și prin distonan
tele stilistice din jocul ac
torilor. Reușit și plăcut ; 
jocul Valeriei Scciu, axat 
exclusiv pe compoziție și 
micind pe nuanțate. detalii 
psihologice. Confirmind in
că o dată calitățile actori
cești, relevate de critică a- 
desea. Virgil Ogâșanu joa
că fie interiorizat, fie sub
til detașat, mai ales situa
țiile și stările dominante, 
sugeri nd cu succes jocul 
perspectivelor temporale. 
El conturează un personaj 
profund convingător, un 
tinăr fermecător, simplu, 
direct, cind chinuit dc în
doieli. cind măcinat de am
biție, cind indirjlt, pasionat 
pină la frenezie chiar. Și 
stingăcia (involuntară !) a 
interpretării „ariei" și 
„dansului", blue-jeuns-ului 
capătă la’Ogășanu valoare 
specială, vorbind nu numai 
despre agresivitatea tinere
ții. ci și despre candoare, 
despre precaritatea frondei. 
Foarte bun. adine, grav, 
matur, fără frica de a că
dea in sentimentalism ori 
patetism — Victor Rebon- 
giuc in rolul tatălui. în 
perfect ton cu rolul jucat, 
cu binecunoscuta-l și atit 
expresiva economie d-f» mij
loace este Cornel Coman. 
după cum și Dorin Dron 
in rolul Iui Zaremba. rol 
realizat ru bună măsură șl 
gust in privința efectelor 
comice.

Sentimentul de participa
re pe care-1 determină pie
sa lui Plenzdorf justifică 
montarea ei in sala cu sce
nă centrală. înconjurată de 
spectatori, a Teatrului .Bu 
landra".

Natalia STaNCU

Din in șase minute...
(Urmare din pag. I)

un întreg „plan stra
tegic" — la război ca 
la război ! — întocmit 
din timp. împreună cu 
reprezentantul proiec
tantului instalației de 
glisare-liștare (ing. A- 
drian Dichtcr, de la 
Trustul de construcții 
speciale București) 
și dezbătut pină in 
cele mai mici amă
nunte. cu toate eșa
loanele implicate in 
„Acțiunea betoane" : 
formațiile de la depo
zitul de agregate de 
ciment, cele de fierari- 
betoniști, de dulgheri- 
tijieri (meserie recent 
apărută in nomencla
torul profesional de 
pc șantierele de con
strucții industriale), 
de bctonișli și meca
nici specialiști in gli
sare, de șoferi... Cu 
toții știu ce au de fă
cut, nu doar in fiecare 
schimb, ci și in fieca
re clipă. De aceea vi 
s-a părut șantierul 
nostru liniștit, lipsit 
de forfotă. In fond a- 
ceastă „forfotă tradi
țională șantierelor" în
seamnă, adesea, de
zordine. Lucru pe care 
nu-1 putem îngădui 
aici și. mai ales, in .a- 
ceste condiții. Am 
pierde bătălia. Știți 
ciți oameni . lucrează 
azi la acest loc de 
muncă ? Optzeci. Dar 
nu se „văd" pentru că 
fiecare se află la pos
tul său. Iar aceasta o 
atestă... acele crono- 
melrului. Pentru noi, 
cind nu vedem oame
nii ieșind din „dispo
zitive". înseamnă că 
treaba merge bine și 
sintem liniștiți.

în aceeași stare de 
spirit il găsim șl pe 
ing. Ion Rădăcină, 
șeful serviciului de 
investiții de la bene
ficiar (Centrala indus

trială de îngrășăminte 
chimice din Craiova), 
îi spunem :

— Trebuie să recu
noașteți că nu se in- 
tilnesc chiar pe toate 
drumurile... beneficiari 
liniștiți !

— Aveți dreptate, 
dar să știți că nici noi 
n-am fost de la în
ceput liniștiți in pri
vința acestui obiectiv, 
care reprezintă, de 
fapt, piatra de încer
care a construcției. 
Imaginați-vă : două
turnuri de granulare, 
înalte de cite 55 de 
metri, largi, la bază, 
de cite 25 dc metri 
fiecare, incorporind. 
pe lingă beton, 700 000 
kg de otel 1 Ne 
gindeam : „Vine iar
na ! Iar o să urmeze 
ncfolosirea la maxi
mum a instalațiilor 
moderne din dotare ! 
Iar ne vom trezi cu 
lipsă de front de lu
cru pentru montori ! 
Și iar — consecință fi
rească — neincadrarea 
in termenele prevăzu
te Cinstiți să fim. 
neliniștiți am fost 
chiar și cind s-a lan
sat ideea lucrului pe 
timp de iarnă. Acum, 
însă, cind ideea se ma
terializează — de ce 
n-am spune-o ? — sin
tem liniștiți.

Ne despărțim de â- 
cest beneficiar in
tr-adevăr demn dc in
vidiat și revenim pe 
șantier la ora 16, ora 
schimbului doi. 11 gă
sim pe ing. Gh. Un- 
gurcanu, tehnologul 
glisării in acest 
schimb, care, in vreme 
ce fluxul autobascu
lantelor curge inefabil, 
se pregătește să ne 
pună in temă :

— Știți... noi... cu 
cronometrul...

— Știm : din șase-n 
șase minute ! Am 
vrea însă să ne spu

neți cum s-a concre
tizat. azi, in valori 
construite, acest ritm.

— In primele 10 ore 
de la începerea glisă
rii. pereții turnurilor, 
groși de cite 40—80 
cm, au ajuns la cota 
1,5 m.

— Ce înseamnă, ca 
viteză de înaintare, a- 
ceastă cifră ?

— Mi-e greu să vă 
explic pe scurt in 
termeni tehnici. Pot 
doar să .vă spun câ, la 
ritmul acesta, disputa 
pe care o avem cu be
neficiarul se va rezol
va in favoarea noas
tră.

— Așadar, treburile 
pe aici nu sint chiar 
atit de ..liniștite". 
Există, deci, și o dis
pută intre constructor 
și beneficiar. în ce 
constă ea ?

— în aceea că in 
vreme ce beneficia
rul susține că-i vom 
preda turnurile la 1 
martie 1974 — termen 
cu care se declară 
mulțumit — noi il asi
gurăm că ii vom oferi 
această plăcere exact 
cu o lună mai devre
me. Dar nu sintem 
crezuți.

— Poate că n-aveți 
un argument convin
gător.

— Avem chiar mai 
multe. Primul : ritmul 
de turnare. Al doilea : 
precedentul, constind 
in faptul că realizăm 
asamblarea și mon
tarea cofrajulul gli
sant in 55 de zile, nu 
in 90 cit fusese pla
nificat...

— Al treilea ?...
— Ambiția oameni

lor noștri. Dar acest 
argument v-aș ruga 
să-l treceți pe primul 
loc.

Iarnă. în cîmpia 
Jiului, 80 de olteni, 
altfel guralivi, desfă
șoară, pe tăcute, o pre
mieră industrială.
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Interviul acordat de tovarășul
jfUrmarc din pag. I)

tu statele occidentale, cu toate ță
rile. fără deosebire de orînduire 
socială. Vizita în România a unor 
șefi de state din țările occidentale, 
vizitele mele în țări cu orînduiri 
sociale diferite sînt expresia po
liticii generale a României de a 
dezvolta colaborarea cu toate sta
ll le. de a participa activ la divi
ziunea internațională a muncii, la 
așezarea relațiilor dintre națiuni 
pe principii noi. de a contribui 
activ la cauza colaborării și păcii 
între toate statele lumii.

ÎNTREBARE : După păre
rea dumneavoastră. N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia, ca 
blocuri opuse, ar fi anacroni
ce. Credeți cd ar fi realizabile 
ideile dumneavoastră cu pri
vire la aceste organizații ? Re
cunoașteți in mersul lumii de 
azi anumite semne de speran
ța in aceasta direcție ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru dez
voltarea unei colaborări largi în
tre statele balcanice, pentru stator
nicirea în această zonă a unor re
lații noi de colaborare în toate do
meniile de activitate. Trebuie să 
menționez că. în această direcție, 
relațiile dintre România șl Grecia 
au cunoscut o dezvoltare continuă, 
care s-a accentuat în ultimii ani.

Relațiile culturale dintre țările 
noastre au înregistrat un progres 
susținut și putem privi cu satisfac
ție la ceea ce am realizat Pornind 
de aici, să ne propunem însă să 
extindem mai mult colaborarea 
dintre România și Grecia șl în do
meniul culturii, științei, învățămân
tului.

ÎNTREBARE : Vă așteptați, 
de asemenea, la o dezvoltare 
mai largă a legăturilor 
mice dintre Grecia și 
nia ?

ccono- 
Rcnid-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul cordial transmis cu 

ocazia recentei survolări a Irlandei și folosesc acest prilej pentru a vă 
exprima bunele mele urări de fericire personală șl de bunăstare pentru 
poporul României.

ERSKINE CHILDERS
Președintele Irlandei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

siv a vieții Internaționale. Tinînd 
seama de aceasta, așa cum am 
menționat șl mal înainte, consider 
că la soluționarea marilor pro
bleme care preocupă omenirea 
trebuie să parlicipe în mod egal 
toate popoarele, toate statele și că 
numai in acest fel sc poate asi
gura înfăptuirea unei lumi mal 
drepte și mai bune. Aceasta cere 
fiecărui popor să participe activ 
la viața internațională, să-și spu
nă cuvîntul în tot ceea ce privește 
organizarea mai bună a relațiilor 
dintre state, ca și soluționarea 
tuturor problemelor internaționale

RĂSPUNS : Am afirmat și con
s’, aer și astăzi că existența blocuri
lor militare constituie un anacro
nism, că trebuie să acționăm cu 
toata consecvența și fermitatea 
pentru desființarea concomitentă a 
castor blocuri militare și pentru 
așezarea relațiilor dintre state pe 
principii de egalitate, de colaborare 
economică, tehnico-științifică și 
culturală. Pașii înregistrați pe ca
lea destinderii, în Europa și în 
lume, începerea Conferinței gene- 
ral-europene vin să demonstreze că 
este pe deplin realizabilă această 
cerință, că ea corespunde necesi
tății dezvoltării pozitive a vieții 
politice internaționale.

Desigur, în această direcție, tre
buie depuse eforturi susținute, dar 
direcția in care mergem este toc
mai de a se ajunge la renunțarea 
și desființarea blocurilor militare.

RĂSPUNS : Și relațiile
mice au cunoscut o dezvoltare 

, susținută în ultimii ani și apre
ciez că sînt largi posibilități ca în 
viitor colaborarea economică, in
clusiv cooperarea dintre Grecia 
și România, să cunoască progrese 
substanțiale. Tn ce ne privește, 
vom acționa cu toată fermitatea 
în direcția aceasta.

econo-

ÎNTREBARE : Aveți în ve
dere, eventual, posibilitatea 
unei înțelegeri balcanice și a 
creării unei zone denucleari
zate ?

s-a pro- 
îri conti- 

unei înțe- 
care să 

unei zone 
transformarea

RÂSPUNS : România 
nunțat și se pronunță 
nuare pentru realizarea 
legeri balcanice largi, 
meargă pînă la crearea 
denuclearizate. la 
regiunii noastre într-o zonă a co
laborării pașnice.

ÎNTREBARE : Dacă nu 
mă înșel, în ceea ce privește 
Orientul Mijlociu, dumnea
voastră așteptați ca Israelul 
să sc conformeze rezoluției 
O.N.U., adică să se retragă 
din teritoriile ocupate, dar, 
în același timp, ca țările ara
be să recunoască existența 
Israelului ca stat indepen
dent. Vă așteptați de acum 
la o soluționare definitivă a 
problemei israelo-arabe în 
acest mod ?

Tovarășul Ghcorghc Radulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. a plecat, luni, la Moscova, 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a 65-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopenl. 
se aflau tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ș’ 
alte oerSoanc oficiale.

A fost de față N. V. Maslennikov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interlm 
a) Uniunii Sovietice la București.

*
în aceeași zi. tovarășul Gheorghe 

Rădulescu a sosit la Moscova, unde 
a fost intimpinat de N. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R.

A fost prezent, de asemenea, 
Gheorghe Badrus. ambasadorul ță
rii noastre in Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

Excelenței Sale
General SANGOULE LAMIZANA

Președintele Republicii Volta Superioară
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Volta Superioară, îmi 

este plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și prosperitatea poporului voltez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare sta
tornicite intre țările noastre se vor dezvolta multilateral, conform celor 
convenite cu ocazia recentei dumneavoastre vizite în România, în in
teresul ambelor popoare, al păcii șl înțelegerii internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ÎNTREBARE : Fidelă poli
ticii sale de extindere a rela
țiilor cu toate țările, fără deo
sebire de regim social și poli
tic. România se pronunță pen
tru dezvoltarea relațiilor cu 
statele balcanice. Linia dum
neavoastră politică față de 
Grecia este, intr-adevăr, o po
litică ce nu face o asemenea 
diferențiere. Dar și Grecia are 
legături culturale strînse cu 
România. Sinteți satisfăcut de 
dezvoltarea și consolidarea a- 
cestor legături intre statele 
noastre ?

ÎNTREBARE : Cunoaștem 
concepția dumneavoastră opu
să tezei că „soarta omenirii se 
află exclusiv in miinile ma
rilor puteri". Cum s-ar putea 
realiza o asemenea concep
ție ?

RĂSPUNS : într-adevăr. Româ
nia s-a pronunțat întotdeauna și 
se pronunță și în prezent pentru 
o soluție politică în Orientul Mij
lociu. prin aplicarea rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate. Avem 
în vedere, în această direcție, re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, realizarea 
unei păci dreote și echitabile, care 
să asigure independența și suvera
nitatea tuturor statelor din zonă. 
Totodată, credem că este necesar 
să se ajungă la o soluție în pro
blema poporului palestinean. co
respunzător cu năzuințele sale.

Considerăm că. în momentul de 
față, trebuie depuse eforturi — și 
există condiții — pentru a se pu
tea ajunge la realizarea unei păci 
în spiritul celor arătate mai îna
inte. Pentru aceasta este necesar 
ca toate popoarele lumii. îndeo
sebi cele din Europa și Africa, să 
acționeze cu mai multă fermitate, 
să-și aducă contribuția la realiza
rea păcii în această regiune a 
lumii.

Cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a adoptării Declarației univer
sale a drepturilor omului de către 
Organizația Națiunilor Unite, luni 
dimineață, in Capitală a avut loc o 
adunare, organizată de Asociația de 
drept internațional și relații inter
naționale (A.D.I.R.I.) in colaborare cu 
Academia de științe sociale și poli
tice, Asociația pentru Națiunile 
Unite din Republica Socialistă 
România și Liga română dș priete
nie cu popoarele din Asia și Africa.

La manifestare au participat Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții și organizații obștești, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Erau, de asemenea, prezenti re
prezentanți la București ai unor or
ganisme ale O.N.U.

In cuvintul rostit cu acest prilej, 
prof. dr. docent Traian Ionașcu, pre
ședintele Asociației de drept inter
national și relații internaționale, a 
subliniat semnificativ majoră a aces
tui document pentru promovarea 
unei reale egalități intre oameni, 
indiferent de naționalitate, sex. re
ligie sau apartenență politică, pen
tru abolirea tuturor formelor de dis
criminare rasială și apartheid, pen
tru promovarea unor relații de tip 
nou in viata internațională.

Salutind pe cei prezenti.
Abbas Chedid, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la București, 
a arătat că această declarație a ofe
rit o bază pentru inițierea unor ac
țiuni concrete in vederea combaterii

Sayed

nedreptății, arbitrarului colonial, a 
discriminării rasiale. ..Astăzi chiar — 
a spus vorbitorul — Adunarea Ge
nerală a O.N.U. proclamă in chip 
solemn „Deceniul de luptă împo
triva rasismului și discriminării ra
siale". Este neîndoielnic că România 
iși va aduce contribuția la succesul 
acestui program cu aceeași ardoare 
pe care a manifestat-o in pregăti
rea sa".

In cadrul adunării au fost apoi 
prezentate comunicările : „Declara
ția universală a drepturilor omului, 
primul document internațional care 
proclamă drepturile omului și liber
tățile sale fundamentale" — prof. dr. 
docent Grigore Geamănu. vicepre
ședinte al A.D.I.R.I. ; „Drepturile 
civile și politice ale omului" — 
prof. dr. I. Filloescu, decanul Facul
tății de drept din București ; „Drep
turile social-economice ale omului" 
— Adrian Dimitriu. secretar general 
al Asociației juriștilor din Republica 
Socialistă România, directorul Insti
tutului de cercetări juridice.

Vorbitorii au subliniat importanta 
acestui document pentru înlăturarea 
discriminării rasiale și apartheidului, 
relicfind, totodată, activitatea inter
națională a țării noastre, care mili
tează activ pentru respectarea Car
tei O.N.U. și creșterea rolului orga
nizației in viața internațională, ac- 
ționînd permanent in sprijinul ini
țiativelor îndreptate spre promova
rea și apărarea drepturilor funda
mentale ale omului și ale națiunilor.

(Agerpres)
RĂSPUNS : Am pornit întot

deauna de la faptul că soarta 
omenirii se află în mîna popoare
lor înseși, că ele sînt cele care ho
tărăsc și vor hotărî pînă la urmă 

• dezvoltarea vieții sociale, inclu-

★
Doresc să mă folosesc de acest 

prilej pentru a adresa poporului 
elen, prin intermediul ziarului 
dumneavoastră, urările mele de 
prosperitate și pace. Luni dimineața, a sosit în Capi

tală o delegație de activiști ai 
P.C.U.S.. condusă de tovarășul 
A. A. Smirnov, secretar al C.C. al 
P.C. din Bielorusia, care, la invita
ția C.C. al P.C.R.. va face o vizită 
in schimb de experiență in tara 
noastră.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, oaspeții au fost salutați de 
tovarășul Mihai Marinescu, membru

Gării

al C.C. al P.C.R.. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale. Dumitru Tur- 
cuș. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenti. de asemenea, 
N. V. Maslennikov. însărcinat cu 
afaceri a. i. al U.R.S.S. la Bucu
rești, membri ai ambasadei sovie
tice.

Cele trei fluvii — 
Volta Neagră, Volta 
Albă și Volta Roșie — 
ale căror cursuri brăz
dează de la nord la 
sud Republica Volta 
Superioară au dat 
țării nu numai numele, 
ci și culorile drapelu
lui, înălțat pentt-u pri
ma dată cu un deceniu 
și jumătate in urmă, 
cind acest teritoriu a 
devenit republică — 
autonomă — in ca
drul comunității fran
ceze. După doi ani. 
Volta Superioarâ și-a 
proclamat indepen
denta — eveniment ce a • • ■
țări 
tlve 
rea _____
coloniale, pentru dez
voltarea de sine stătă
toare. Din 1966, odată 
cu venirea la cirma 
tării a guvernului con
dus de generalul San- 
goule Lamizana, in 
dezvoltarea Republicii 
Volta Superioară a în
ceput o nouă etapă de 
dezvoltare indepen
dentă. Odată cu mă
surile pentru redresa
rea economică, au în
ceput să fie aplicate in 
practică mai multe 
proiecte prevăzînd va
lorificarea 
naționale, 
du-se, in 
un șir de 
conomice.
joritatea covlrșitoare a 
populației lucrează in 
domeniul agriculturii, 
s-au luat măsuri pen
tru sporirea producției 
acestei ramuri impor
tante a economiei vol- 
teze. In vederea creș
terii resurselor tării 
s-au întreprins pros
pecțiuni geologice, în 
urma cărora a fost 
descoperit un mare 
zăcămint de minereu 
de mangan la Tambao. 
Pentru valorificarea a- 
cestuia se prevede

deschis tinerei 
largi perspec- 
pentru lichida- 

grelei moșteniri

bogățiilor 
construin- 

acest scop, 
obiective e- 
întrucit ma-

construirea unei căi 
ferate. Eforturi însem
nate sint depuse pen
tru formarea de cadre 
naționale.

In cadrul tradiționa
lelor legături de prie
tenie și solidaritate 
stabilite intre România 
și tinerele state afri
cane, tara noastră dez
voltă cu Republica 
Volta Superioară re
lații bazate pe egalita
te în drepturi, stimă și 
respect reciproc. In 
toamna anului 1970 a 
fost semnat primul a- 
cord comercial intre 
cele două țări.

Un moment de o 
deosebită însemnătate 
in dezvoltarea rela
țiilor româno-volteze 
îl constituie vizita în
treprinsă in cursul 
verii trecute de pre
ședintele Sangoulă La
in izana în tara noas
tră. convorbirile cu 
președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest 
prilej a fost semnată 
Declarația solemnă co
mună — document de 
o înaltă semnificație 
politică, care reflectă 
preocuparea celor 
două țări de a da un 
conținut mai bogat 
relațiilor reciproce, 
fundamentează prin
cipiile de egalitate și 
respect reciproc pe 
care România și 
Volta Superioară În
țeleg să-și dezvol
te raporturile bilate
rale. cit și legăturile 
lor cu celelalte state. 
Rezultatele acestei vi
zite, așa după cum a- 
răta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „vor avea 
o Influență pozitivă a- 
supra relațiilor dintre 
popoarele noastre, vor 
contribui Ia o bună 
conlucrare, atit in do
meniile economice, cit 
și în activitatea pe 
plan internațional, in 
lupta împotriva colo
nialismului și neocolo- 
nialismulul, pentru o

politică nouă, de cola
borare și de pace, pe 
principiile deplinei e- 
galiUți și respectului 
rcciproo intre toate 
națiunile lumii". La 
rindul său, președin
tele Sangould Lami- 
zana sublinia : „Am 
semnat o seric de do
cumente. Cred că ele 
pot deveni de acum 
inainte baza noastră 
de plecare pentru dez
voltarea colaborării și 
cooperării între Româ
nia șl Volta Superi
oară. Sint convins că 
relațiile noastre, că a- 
ccastă cooperare vor 
fi fructuoase în bene
ficiul celor două po
poare".

Primele concretizări 
ale acestei dorințe co
mune sint cuprinse in 
protocolul privind dez
voltarea schimburilor 
comerciale și a rela
țiilor de cooperare e- 
conomicâ și Acordul 
de colaborare cultu
rală și științifică. In 
scopul diversificării 
relațiilor economice bi
laterale. s-a convenit 
să se dezvolte coope
rarea pe termen lung 
in domeniile minier, 
agricol, industrial, al 
transporturilor. După 
cum se știe, avind in 
vedere greutățile pe 
care le intimpină 
populația volteză în 
urma unei secete per
sistente, tara noastră 
a hotărit să acorde Re
publicii Volta Supe
rioară un ajutor con- 
stind din produse a- 
groalimentare.

Dezvoltarea relații
lor româno-volteze co
respunde intereselor 
celor două țări și po
poare, servește 
dezvoltării 
dente a 
din Africa 
tă lumea, 
rării și păcii.

cauza 
indepen- 

ponoarelor 
și din toa- 
a coope-

AuqusHn 
BUMBAC

(Urmare din pag. I)

Ne folosim de acest prilej pen
tru a asigura încă o dată conducerea 
de partid si de stat, personal pe 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, de 
atașamentul total al comuniștilor, și 
oamenilor muncii sătmăreni. fără 
c-eosebire de naționalitate, la politi
ca internă și externă a României 
socialiste. al cărei strălucit expo
nent si neobosit făurar sinteti. Ani
mați de înalta pildă de dăruire co
munistă și patriotică pe care o dati 

« zjr de zi. prin activitatea consacra
ta fericirii poporului. prosperității 
țârii, asigurării păcii și triumfului 
colaborării in lume, vom face tot ce 
depinde de puterile mintii si brațe
lor noastre pentru a realiza toate 
sarcinile ce ne revin din directivele 
si. hotărârile care călăuzesc consec
vent energiile națiunii noastre spre 
cele mai înalte culmi ale civiliza
ției socialiste și comuniste.

toată inima eforturile creatoare ale 
partidului si statului nostru, energia 
și pasiunea cu care militați pentru 
asigurarea unei atmosfere destinse, 
pașnice, pentru statornicirea unui 
climat fertil materializării celor mai 
inalte idei și aspirații ale umani
tății.

Si
Cronica

Ne-am bucurat din toată inima că 
gclia poporului român, in frunte cu 
c :mneavoastră, mult stimate tova- 
râșe Nicolae Ceaușescu, conducător 
iubit al națiunii noastre, personali- 
tat? marcantă a vieții politice inter
naționale. a făcut să triumfe, si d° 
această dată, cele mai nobile idei 
al-» egalității și apropierii intre po
poare. ale destinderii șl păcii in 
Întreaga lume, se scrie in telegrama 
Cam totului județean SUCEAVA al 
P.C.R.

Rezultatele deosebit de fructuoase 
ale acestei vizite, reprezintă pentru 
noi. sucevenii, pentru întregul popor 
român un motiv de inaltă mindrie 
fi demnitate patriotică, un puternic 
imbold in activitatea creatoare de 
Înfăptuire a programului partidului 
dA făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, contribuind 
in acest fel la realizarea țelurilor 
nobiN*  ale politici! Internationale a 
partidului și statului nostru.

MuPumindu-vă din tot sufletul 
pentru înalta satisfacție care a făcut 
să vibreze, in aceste zile, toate ini
mile românești, sucevenii vă urează, 
iubite conducător, ani mulți. sănăta
te și putere de muncă tn îndeplinirea 
nobilei misiuni încredințate de partid 
ii popor.

In telegrama transmisă de comite
tul de partid al Platformei industria
le Tirgoviște se scrie: Comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe această plat
formă industrială vă adresează, mult 
stimate tovarășe secretar general, un 
sincer și călduros bun venit, acum la 
întoarcerea in patrie, după fructuoa
sa vizită întreprinsă, împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu, in 
Unite ale Americii. In tot 
v-am însoțit cu gindurile și 
noastre, am urmărit cu viu 
toate momentele vizitei și 
bucurat nespus de călduroasa primi
re făcută de poporul american și 
personalitățile politice, de rezultate
le remarcabile cuprinse in acordurile 
încheiate, de înaltele aprecieri fă
cute la adresa poporului român Și a 
d u mnea v oas tr ă.

(Urmare din pag. I)

cu 
Statele 
timpul 
faptele 
interes 
ne-am

Colectivul de muncitori, ingineri 
tehnicieni din întreprinderea de uti
laj petrolier Tirgoviște — se scrie in
tr-o altă telegramă — a urmărit cu 
cel mai viu interes vizita oficială 
pe care ați intreprins-o în S.U.A.

Rezultatele remarcabile pe care 
le-ați obținut in cursul acestei de
osebit de eficiente vizite reprezintă 
o confirmare in plus a eforturilor și 
a grijii pe care o manifestați per
manent pentru propășirea patriei 
noastre socialiste.

Colectivul întreprinderii noastre, în 
frunte cu comuniștii, strins unit in 
jurul partidului, al Comitetului său 
Central, in frunte cu dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, dă 
glas in aceste momente, alături de 
oamenii muncii din tara noastră, 
unor sentimente de o deosebită 
mindrie.

Solemnitatea acestui moment im
pune angajarea totală a colectivului 
nostru pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, act prin 
care ne vom aduce în mod conștient 
contribuția la înflorirea și prosperi
tatea patriei noastre socialiste.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Volta Superioară, 
Joseph Conombo, cu ocazia Zilei na
ționale a acestei țări.

★
Luni dimineața s-a înapoiat în 

Capitală, delegația Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, con
dusă ’ de tovarășul Pavel Stefan, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. care a făcut o vizită de 
prietenie și schimb de experiență in 
R. P. Chineză.

★
Cu prilejul împlinirii unei jumă

tăți de veac de la crearea Căminu
lui cultural Șerbănești, din comuna 
Păușești, județul Vilcea, locuitorii 
comunei, întruniți in adunare popu
lară, au adresat o telegramă Comi
tetului Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu. in care 
se spune intre altele : țăranii și in
telectualii din comuna Păușești în
credințează conducerea de partid, 
pe dumneavoastră personal, scumpe

tovarășe Nicolae Ceaușescu. de ade
ziunea lor fierbinte. unanimă, la 
opera vastă de făurire a unei Româ
nii fericite și înfloritoare, angajin- 
du-se. totodată, cu patriotică fermi
tate să răspundă plenar la toate 
chemările privind necontenita trans
formare a vieții satului.

★
Participanții la adunarea festivă 

organizată cu prilejui împlinirii a 
125 de ani de la atestarea documen
tară a școlii din comuna Suditi. ju
dețul Ialomița, au adresat o tele
gramă Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se scrie : Ne exprimăm pro
funda recunoștință și deplina ade
ziune fată de politica științifică a 
partidului și statului nostru, fată de 
atenția și grija părintească pe care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. le acordați 
dezvoltării și perfecționării învăță- 
mintului românesc, față de efortu
rile ce le depuneți pentru făurirea 
unei vieți înfloritoare pe pămintul 
României socialiste.

(Agerpres)

duce o nouă ilustrare a activității 
multilaterale, desfășurate cu neslă
bită vigoare și înaltă consecventă 
de România, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal. pentru edifi
carea unei lumi a conlucrării paș
nic? și încrederii intre toate sta
tele. a prieteniei tuturor națiuni-

Neobosita dumneavoastră activita
te internațională, desfășurată in nu
mele unei lumi mai drepte și mat 
bune — se scrie in telegrama a^rc- 
sată de Comitetul județean VILCEA 
al P.C.R. — oonlirmă in mod strălu- 
c.t adevărul câ la înfăptuirea unui 
climat nou in viata internațională. 
Întemeiat pe egalitatea In drepturi, 
respectul suveranității si indepen
dentei naționale, neamestecul in tre
burile interne. avantajul reciproc, 
renunțarea la forță si la amenințarea 
cu forța, sint chemate să conlucre- 
ze toate statele si popoarele, indi
ferent de mărimea lor. România si-a 
adus prin dumneavoastră o nouă și 
prețioasă contribuție la solutionarea 
marilor probleme care frămlntă lu- 
mca contemporană, a dat o nouă cx- 
presie spiritului novator, clarvlziunli 
cu care ați înțeles și înțelegeți le
gătura indisolubilă dintre interesele 
naționale si cele internaționale.

Oamenii muncii de pe aceste me
leaguri. ca si cei din toate colturile 
patriei noastre dragi, aprobă din

In atingerea acestui tel sint in
teresate toate popoarele. Tocmai 
pornind de la aceste interese fun
damentale ale umanității. România 
și Statele Unite proclamă, in De
clarația comună, hotărirea de a ac
ționa pentru întărirea rolului 
O.N.U. ca factor de menținere și 
consolidare a păcii internaționale, 
de stimulare a cooperării și promo
vare a normelor dreptului interna
tional in relațiile dintre sta
te. Sublinierea însemnătății pe 
care o prezintă realizarea unor 
măsuri efective de dezarmare, re
afirmarea sprijinului pentru edifica
rea securității europene și relie
farea contribuției pe care o poate 
aduce, in acest sens, dezvoltarea 
unor raporturi de bună vecinătate 
in Balcani sint tot atitea direcții 
esențiale de întărire a păcii și 
securității internaționale, cărora 
Declarația le dă expresie concretă.

In același sens, un factor care se 
imoune cu stringență și care iși 
găsește consacrarea in Declarația 
comună este necesitatea participă
rii tuturor sutelor interesate la 
soluționarea problemelor litigioase. 
Desigur, țărilor mari le revine un 
rol important în viața internațio
nală. Nu este insă mai puțin ade
vărat că ele singure nu pot asigura 
cursul nou spre destindere, făuri
rea unei lumi mai drepte, mai 
bune. întreaga dezvoltare contem
porană atestă in modul cel mai 
elocvent că reglementarea proble
melor deschise. înfăptuirea unei 
politici internaționale de egaliUte 
și respect nu pot fi decit rezul-

tatul acțiunilor unite ale tuturor 
statelor, ale tuturor popoarelor.

în condițiile in care viata pune 
cu acuitate la ordinea zilei reali
zarea de progrese substanțiale in . 
problematica majoră ce confruntă 
omenirea, afirmarea unor aseme
nea poziții și obiective slujește, in 
mod neîndoios, evoluției pozitive a 
vieții internaționale, reprezintă o 
remarcabilă contribuție la adinci- 
rea mutațiilor pozitive intervenite 
in ultimii ani.

Statornicind cadrul politic gene-

principii cu privire la relațiile de 
colaborare economică consemnează 
un amplu program de măsuri sti
mulatorii și direcții de dezvoltare. 
Nivelul inalt, bine cunoscut, atins 
de S.U.A. pe planul economic, 
al științei și tehnicii, ca și pro
gresele multilaterale realizate dc 
România, de cind a devenit stă- 
pină pe propriile destine, asigură 
premise certe pentru o cooperare 
mereu mai largă^ reciproc avanta
joasă.

Pornind de la creșterea substan-

Așa cum este cunoscut, țara 
noastră sprijină crearea de socie
tăți mixte, această formă nouă, 
superioară de cooperare, in ra
muri care pot să contribuie la o 
dezvoltare corespunzătoare a in
dustriei și altor domenii economi
ce din tara noastră și care să co
respundă. totodată, și intereselor 
partenerilor. Prin intilnirile și dis
cuțiile cu reprezentanți de frunte 
ai cercurilor industriale, comer
ciale și financiare din S.U.A., 
prilejuite vizită, s-au con-

ral. temelia pe care se dezvoltă 
relațiile reciproce, Declarația co
mună dă. totodată, expresie hotă- 
ririi de a se incuraja dezvoltarea 
comerțului, cooperarea industrială, 
științifică și tehnică dintre cele 
două țări, de a se extinde și apro
funda schimburile in domeniile 
.științei, artei, culturii, invătămin- 
tului, turismului, legăturile intre 
instituții, organizații și asociații, ca 
și contactele intre cetățenii celor 
două țări — amplificarea circuitu
lui de valori materiale și spirituale 
avind o deosebită însemnătate 
pentru o mai bună cunoaștere, pen
tru împărtășirea reciprocă a cuce
ririlor gindirii șl creației popoare
lor.

Ideile fundamentale ale Deriara- 
tici cu privire la principiile de co
laborare generală intre România și 
Statele Unite și-au găsit materia
lizare și expresie practică in sta
tornicirea printr-o altă Declarație 
comună a liniilor directoare alo co
operării economice, industriale și 
tehnice. Această Declarație de

tială in ultimii ani a schimburilor 
comerciale româno-aioericane. De
clarația preconizează menținerea 
sau chiar sporirea acestui ritm și. 
totodată, extinderea 
economice, industriale 
dintre întreprinderi și 
economice românești și .......  —
S.U.A., atit in domenii de vîrf, cum 
>int construcțiile de mașini, elec
tronica. chimia, petrochimia, cit și 
in diferite alte domenii de interes 
reciproc. Chiar in timpul vizitei au 
fost semnate acorduri-cadru de 
cooperare intre diferite întreprinderi 

• românești și importante corporații 
industriale americane, aceasta con
stituind un bun început. Pentru 
dezvoltarea pe mai departe a coo
perării se are în vedere realizarea 
de proiecte comune. inclusiv sub 
forma unor socjetăti mixte de pro
ducție și desfacere, atit in ceea ce 
privește industria și comerțul, cit 
și in ceea ce privește agricultura, 
resursele naturale și alte sfere in 
care există reciprocitate de inte
rese.

cooperării 
șl tehnice 
organizații 
firme din

turat direcții concrete pentru 
statornicirea noilor forme de co
laborare. Hotărirea privind consti
tuirea unei Comisii economice mix
te guvernamentale, ca și înființarea 
Consiliului economic româno-ame- 
rican intre Camerele de comertale 
celor două țări sint măsuri meni
te tocmai să faciliteze dezvoltarea 
acestui proces.

Firește, o amplă extindere a coo
perării presupune înlăturarea ba
rierelor și practicilor restrictive, 
care frinează un asemenea curs. 
Sub acest aspect/ președintele 
Nixon și-a reafirmat angajamentul 
de a cere Congresului autorizarea 
să acorde României clauza na
țiunii celei mai favorizate, recunos- 
cind importanta acestui principiu 
in dezvoltarea și diversificarea re
lațiilor economice intre cele două 
țări. Un șir de membri proemi- 
nenti ai Senatului și Camerei Re
prezentanților din S.U.A.. ca si 
personalități ale cercurilor de afa
ceri s-au pronunțat, de asemenea, 
in sprijinul acestei măsuri.

A apărut

@ In fiecare an

Pe această cale se poate crea 
un cadru mereu mai bun pentru 
dezvoltarea legăturilor economice 
româno-amerlcane. cărora li se 
deschid ample perspective. Desigur, 
acest cadru se cuvine a dobindi un 
conținut cit mai concret, a se ma
terializa in viată. In ce o privește. 
România — așa cum a arătat pre
ședintele Consiliului de Stat, in 
cuvintarea rostită la intilnirea cu 
reprezentanții lumii de afaceri — 
este hotărită să acționeze cu toată 
fermitatea pentru extinderea re
lațiilor de colaborare cu companii
le din Statele Unite care sint in
teresate in această direcție. Aceasta 
implică din partea tuturor ministe
relor și organizațiilor românești de 
resort o intensă activitate pentru 
realizarea în condiții optime a a- 
cordurilor incheiate. pentru trans
punerea in viată a celor ce vor fi 
semnate in viitor. corespunzător 
cerințelor pe care le impune co
laborarea cu o tară cu un aseme
nea grad de dezvoltare cum sint 
Statele Unite.

Rezultatele pozitive ale -dialogu
lui la nivel înalt româno-american 
confirmă încă o dată însemnătatea 
și eficiența contactelor directe in
tre factorii iv.estiti cu cea mai 
inaltă răspundere ai statelor pentru 
promovarea colaborării și înțelege
rii intre națiuni.

Vizita in Statele Unite a pre
ședintelui Consiliului de Stat, re
zultatele ei sint salutate cu satis- 

• facile de întregul nostru popor, 
constituind o nouă și concludentă 
mărturie a curentelor și tendințelor 
noi. constructive din viata politică 
internațională. Nu încape îndoială 
că acest remarcabil eveniment, 
schimburile dc vederi cu președin
tele Nixon, documentele adoptate 
vor acționa ca un puternic factor 
de stimulare a legăturilor intre 
cele două state, contribuind totoda
tă activ la promovarea cauzei 
păcii, securității și cooperării pe 
glob.

Nr. 33 (decembrie 1973)

Revista se deschide cu edito
rialul „Un program realist de 
dezvoltare economico-socialâ a 
patriei". La rubrica „Cum se în
făptuiește rolul conducător al or
ganelor și organizațiilor de par
tid" semnează articole tovarășii 
Petre Blajovici, Richard Winter, 
Iulian Ploștinaru, Dumitru Ciu- 
clea și Remus Bucșa.

Revista publică, de asemenea, 
relatări despre adunările pentru 
dări de seamă in organizațiile 
de partid. Din sumarul acestui 
număr menționăm și articolele : 
„Fermitate in înfăptuirea hotă- 
ririlor", ..întărirea răspunderii și 
a disciplinei comuniștilor", „în 
miezul preocupărilor din stațiu
nea pentru mecanizarea agri
culturii", precum și grupajul de 
informații „Comuniștii in frun
tea mișcării naționale pentru în
deplinirea cincinalului 
de termen". In cadrul 
„Programul de educație 
nistâ a maselor prinde 
sint cuprinse articolele : 
varea interesului și dragostei 
fată de muncă" și „In ajutorul 
producției și al formării convin
gerilor socialiste". Revista publi
că obișnuitele rubrici „Initiative, 
metode, acțiuni", „Învățămîntul 
de partid și propaganda prin 
conferințe", „Răspunsuri la în
trebările cititorilor", Note cri
tice ș.a.

înainte 
rubricii 
comu- 
viață" 

„Culti-



viața internațională
In presa mondial^ vizita președintelui 
Nicolae Ceausescu în S.U.A. s-a bucurat

25 dc ani de la adoptarea Declarației 
universale a drepturilor omului

Adunarea festivă de la Palatul Națiunilor din Geneva

PIENARA C.C. Al P.C.U.S.
MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 

Moscova s-a deschis plenara C.C. al 
P.C.U.S. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., în cadrul plenarei au fost 
prezentate rapoarte privind planul 
de stat și bugetul U.H.S.S. pe anul 
1974.

si aprecieri elogioase
Vizita efectuată dc președintele Consiliului de Stat nl Republicii 

Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in Statele Unite, eveniment politic de importanță istorică, 
contribuție dc seamă la dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie 
inîre România și Statele Unite, la cauza cooperării internaționale și 
păcii, a reținui atenția opiniei publice din întreaga lume. Fiecare etapă 
a vizitei, caracterizată drept un nou și important act al politicii externe 
mmamnc-H ----- -- comentarii apărute în

de presă, 
pe toate

romanești și-a găsit reflectarea in articole, comentarii r. 
marile ziare și reviste, in relatările agențiilor internaționale 
In cadrul emisiunilor de radio............... " — • -
continentele.

și televiziune din țări dc

de presăAgențiile americane
U.P.I. și A.P. au prezentat amplu 
desfășurarea vizitei președintelui

se referă, in
desfășurarca ____ __________
Consiliului de Stat al României, in- 
cadrind-o in contextul larg al re
lațiilor dintre cele două țări, al e- 
fectelor ei pozitive pe planul vieții 
internaționale. Difuzind .... _ J
relatări ale cuvintărilor rostite de 
conducătorul României 
atit la manifestările oficiale, la con
ferințele de presă, cit și la în
tâlnirile cu oamenii de afaceri, A- 
GENȚ1A A.P. pune accent pe posi
bilitatea extinderii relațiilor econo
mice intre cele două țâri.

La rindul său, AGENȚIA U.P.I„ 
referindu-se la convorbirile politice, 
arată că „în repetate rinduri pre
ședintele României a scos in relief 
importanta faptului că fiecare națiu
ne are dreptul să-și afirme inde
pendența și să-și organizeze propria 
viață așa cum o consideră ea, 
fără vreun amestec din afară". A- 
GENȚIA FRANCE PRESSE a relatat 
pe larg principalele momente ale 
vizitei. într-o amplă informație 
despre declarația comună româno- 
americană, comentatorul agenției re
levă că, in acest document, cei doi 
președinți își exprimă dorința de a 
vedea relațiile dintre cele două țări 
dczvoltindu-se in continuare pe baza 
respectării reciproce a independenței, 
suveranității, egalității, pe baza re
nunțării la folosirea forței și ame
nințarea cu forța. Totodată, el arată 
că cei doi președinți s-au declarat 
satisfăcuti de rezultatele întrevederi
lor pe care le-au avut la Washing
ton și sint de acord să continue 
dialogul lor pe căi diplomatice o- 
bișnuite și prin intilniri la toate 
nivelurile. AGENȚIA ITALIANA 
A.N.S.A. sublinia, intr-o corespon
dență din Washington, că „importanta 
scrie de convorbiri a președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
Nixon și cu alți exponenți ai vieții 
politice și economice americane este 
destinată să pună bazele unei 
mai strinse cooperări între România 
și Statele Unite". Arătind apoi că 
atmosfera în care se desfășoară vi
zita este favorabilă din toate punc
tele de vedere, că actualele convor
biri constituie continuarea logică a 
dialogului pe care cei doi oameni 
de stat l-au stabilit in anul 1939, 
comentariul relevă : ..Din acel mo
ment, raporturile dintre Washington 
și București s-au intensificat". A- 
GENȚIA VEST-GERMANA D-P.A. a 
prezentat pe larg desfășurarea vizi
tei, subliniind rezultatele concrete 
in domeniul economic, al cooperării 
tehnico-științifice.

Toate marile ziare americane, atit 
cele din capitală, cit și din principa
lele state, au publicat știri, " ’ 
și comentarii bogat ilustrate, 
fiecare etapă a programului 
dens al vizitei tovarășului 
Ceaușescu in Statele Unite.

As*fel,  ziarul „THE BALTIMORE 
SUN" arată in editorialul său 
că „Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu In Statele Unite va re
aminti americanilor că lumea in 
care trăiesc nu este o lume a două, 
trei sau cinci mari puteri, ci a 150 
de națiuni mari și mici, fiecare 
anărindu-și suveranitatea și preocu- 
pindu-se de bunăstarea sa economi-

extrase și
socialiste,

articole 
privind 
atit de 
Nicolae

Că". „DAILY NEWS*  
comentariul la vizită, la coordonate
le politicii externe românești, la 
eforturile depuse de țara noastră 
pentru extinderea colaborării inter
naționale și așezarea relațiilor din
tre state pe baza principiului drep
tului internat ion'll. Ziarul „WA
SHINGTON POST" a publicat un 
amplu articol, relevind eforturile po
porului român pentru asigurarea 
bunăstării sale materiale și perspec
tivele de extindere a relațiilor re
ciproce. in avantajul celor două țări 
și popoare. Comentind semnarea de
clarației comune. ziarul arată că 
„Declarația semnată dc președin
tele Nixon și președintele Nicolae 
Ceaușescu cuprinde virtuelmente toa
te acele principii și linii fundamen
tale promovate cu consecvență de 
politica externă a României, Inclusiv 
principiul suveranității si integrității 
teritoriale a tuturor statelor".

„WASHINGTON POST", referin
du-se apoi la însemnătatea declara
ției comune cu privire la cooperarea 
economică, industrială și tehnică, 
snune : ..Documentul reafirmă anga
jamentul președintelui Nixon dc a 
obține din partea Congresului împu
ternicirea dc a acorda României 
clauza națiunii celei mai favorizate".

Marile cotidiene americane, intre 
care „NEW YORK TIMES" și 
„CHRISTIAN SCIENCE MONITOR", 
au publicat la rindul lor ample ex
trase din declarația comună româno- 
americană. precum și relatări asu
pra intilnirii președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu ziariștii americani și 
străini la conferința de presă de la 
Clubul Presei, cu oameni politici și 
de afaceri. Posturile de radio și tele
viziune au transmis in cadrul buleti
nelor de știri relatări și reportaje 
filmate despre „acest important eve
niment din istoria relațiilor dintre 
cele două țări și popoare" — cum a 
fost definită vizita de către comen
tatorii politici.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Statele Unite a 
constituit „capul de afiș" al actuali
tății politice internaționale in săptă- 
mina care a trecut, fiind urmărită 
cu viu interes de trimișii speciali și 
corespondenții posturilor de radio și 
ai presei din întreaga lume. Astfel, 
marile cotidiene britanice : „THE 
GUARDIAN", „FINANCIAL TI- 
MES", „DAILY TELEGRAPH" au 
relatat despre fiecare etapă, punind 
accentul pe evoluția și perspectivele 
raporturilor economice dintre cele 
două țări. Totodată, presa engleză 
nu scapă din vedere problemele po
litice care au constituit obiectul 
convorbirilor la nivel înalt româno- 
americane. ..GUARDIAN" notează in 
această ordine de idei că „cei doi 
președinți, intr-o declarație de prin
cipii menită să guverneze relațiile 
dintre cele două țări, au lansat 
apelul ca statele să aibă drep
tul la dezvoltare pașnică, libere de 
amenințarea cu folosirea forței". 
Ziarul „DAILY TELEGRAPH" no
tează la rindul său : „Cei doi pre
ședinți au semnat o declarație co
mună de principii pentru continua
rea bunelor relații dintre țările lor, 
in care se subliniază abținerea de la 
amenințarea cu forța sau de la fo-

losirca forței, care violează Carta 
O.N.U."

Ziarul belgian „LE SOIR" publică 
o corespondență a trimisului special 
la Washington in care relevă carac
terul activ' al politicii externe a 
României, punind in evidență aspec
te ale relațiilor romăno-americane, 
precum și contribuția pe care vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
aduce la cauza destinderii și păcii.

Ziarele italiene „LA STAMPA", 
„IL MESSAGGERO", „L UNITA", 
„PAESE SERA" au publicat cores
pondențe, comentarii și fotografii 
din timpul vizitei. O trăsătură defi
nitorie a tuturor acestor comentarii 
este aceea că ele scot in evidență 
contribuția activă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la instaurarea 
unor relații noi in viața internațio
nală. In acest sens, ziarul „COR- 
RIERE DELLA SERA" arată că vizita 
președintelui român s-a desfășurat in 
condiții excelente.

Un larg ecou a avut vizita și în 
presa japoneză, în emisiunile de 
radio și televiziune din această țară. 
Astfel, ziarul „THE JAPAN TI
MES", referindu-se la toasturile 
rostite de cei doi președinți la di
neul de la Casa Albă, subliniază in 
comentariul pe care il publică : 
„Aducind omagiul președintelui 
Ceaușescu, Nixon a spus că el a do
vedit înțelegere și înțelepciune și a 
contribuit enorm la deschiderea 
dialogurilor care altfel ar fi putut 
râmîne închise pentru totdeauna".

Ziarul „MAINICHI DAILY NEWS", 
referindu-se la conținutul convorbiri
lor politice, a scos in evidentă ideea 
de bază că „problemele lumii nu 
pot fi soluționate numai de un grup 
limitat de state", menționind in con
tinuare necesitatea participării cu 
drepturi egale a tuturor țărilor — 
mari, mijlocii sau mici — la rezolva
rea marilor probleme care confruntă 
omenirea. Totodată, ziarul notează 
faptul că România, consecventă prin
cipiilor politicii sale, a afirmat din 
nou că este folositoare organizarea 
unei conferințe pentru rezolvarea 
crizei din Orientul Mijlociu sub aus
piciile O.N.U., la care să participe, 
alături de părțile implicate in con
flict, șl alte state, mari, mijlocii sau 
mici, din diferite continente, in mod 
deosebit din Africa și Europa.

Și presa braziliană a acordat o 
deosebită atenție vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Statele Unite. 
Astfel, ziarul „JORNAL DO BRA
SIL" a consacrat o întreagă pagină 
acestui eveniment, pagină in care 
este publicată o amplă biografie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Un 
articol face bilanțul detaliat al poli
ticii interne și externe a țării noas
tre, scoțind in relief inițiativele gu
vernului român in marile probleme 
contemporane.

Un amplu spațiu a acordat vizitei 
presa vest-germană, care a publicat 
articole, informații și corespondențe 
de la trimișii speciali. Astfel, cotidia
nul „FRANKFURTER ALLGEMEI- 
NE“ se ocupă îndeosebi de acor
durile bilaterale in domeniul econo
mic, iar „FRANKFURTER RUND- 
SC1IAU" se referă, de asemenea, la 
evoluția pozitivă a relațiilor româno- 
americane.

Răsfoind presa elvețiană, ca și cea 
din Grecia, din Liban, remarcăm, de 
asemenea, numeroase articole și in
formații consacrate rezultatelor vizi
tei : semnarea declarației de către cei 
doi președinți, importantele acorduri 
economice care au fost încheiate. Prin 
rezultatele ei, subliniază comenta
torii, vizita va avea profunde efecte 
pozitive nu numai asupra relațiilor 
bilaterale, ci și pentru evoluția vieții 
internaționale in ansamblu.

GENEVA 10 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor a avut loc. luni, o 
adunare festivă consacrată aniversă
rii a 25 de ani de la adoptarea De
clarației universale a drepturilor 
omului.

Au luat parte ambasadori acredi
tați la Genova. diplomati. înalt! 
funcționari din cadrul secretariatu
lui O.N.U. de la Geneva, reprezen
tanți al unor organizații internațio
nale guvernamentale și neguverna
mentale. reprezentanți ai autorități
lor elvețiene.

Dcschizind adunarea, directorul

Oficiului. Winspeare Guicclardi, a 
evidențiat importanta si semnificația 
majoră a evenimentului, prezentind 
principalele acțiuni întreprinse în 
cadrul O.N.U. și a Instituțiilor spe
cializate de la adoptarea declarației 
pină in prezent, pentru ameliorarea 
continuă a condiției umane, precum 
și locul pe care il ocupă problema
tica drepturilor omului in preocupă
rile viitoare ale O.N.U.

Au luat, de asemenea, cuvlntul. 
ambasadori, reprezentanți ’al unor 
state acreditați pe lingă Oficiul 
O.N.U. de la Geneva.

ÎNCHEIEREA congresului 
P. C. DIN BANGLADESH
DACCA 10 (Agerpres). — La 

Dacca s-au încheiat lucrările celui 
de-al II-lea Congres al P.C. din 
Bangladesh. Congresul a ales Comi
tetul Central al partidului si a a- 
doptat o serie de rezoluții privind 
obiectivele si sarcinile partidului in 
etapa actuală de dezvoltare a tării, 
precum si alte probleme.

A avut loc. de asemenea, prima 
ședință a C.C. al P.C. din Bangla
desh in noua sa alcătuire, la care 
a fost ales Secretariatul Comitetu
lui Central. Președinte al C.C. al 
partidului a fost reales Moni Slngh. 
Iar secretar general al C.C. al P.C. 
din Bangladesh a fost ales Moham
med Farhad.

CAIRO

Primul secretar al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe 
a primit pe ambasadorul 

român
CAIRO 10 (Corespondentă de la 

N. Lupu). — La 10 decembrie, dr. 
Hafez Ghanem, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Socia
liste Arabe, a primit pe Petru Bur- 
lacu, ambasadorul Republicii Socia
liste România in Republica Arabă 
Egipt Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească. în 
cadrul căreia s-a exprimat satisfac
ția in legătură cu cursul ascendent 
al relațiilor dintre P.C.R. și U.S.A, 
și dorința de a intensifica aceste 
relații.

(Agerpres)

□ □ □ s a □ □ □ □ □ □ E □ E3 G □ O □ □ □

agențiile d® presă transmit:
0 delegație a Republicii 

Vietnamului de Sud, “ndusă 
de Nguyen Huu Tho. președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, președintele Consiliului Consul
tativ al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, a sosit la Budapesta.

Delegația Uniunii Tine
retului Comunist din F.omâ- 
jIÎq condusă de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, aflată in vizită 
in U.R.S.S., la invitația C.C. al U- 
niunii Tineretului Comunist Leninist, 
a avut, duminică, la Tașkent, o în- 
tilnire cu Salimov Akil 

. viei, membru al Biroului 
cretar al C.C. al P.C. din 
Cu acest prilej a avut 
vorbire prietenească.

R.P.D. Coreeană și India 
au hotărit să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă.

Lucrările Seminarului de 
marketing, rcuniune organizată 
de Oficiul belgian de oomert exte
rior. in colaborare cu Camera de Co
merț șl Industrie a României, Re
prezentanța comercială română la 
Bruxelles și Comitetul economic 
belgo-luxesmburghez pentru România, 
au început luni la Bruxelles.

Umurzako- 
Politic, se- 
Uzbekistan. 
loc o con-

Președintele R.S.F. Iugo- 
slnvia Iosip Broz Tit0, i_a prirnit 
pe Murtadha Saeed Abdul Baql, 
membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției, ministrul afa
cerilor externe al Irakului, aflat in 
vizită la Belgrad.

Cancelarul Willy Brandt 
a declarat, într-un interviu acordat 
posturilor dc televiziune vest-ger- 
mane, că stabilirea relațiilor diplo
matice cu Ungaria și Bulgaria s-ar 
putea realiza intr-un viitor foarte 
apropiat.

La Odessa 3 3VUt loc un 
festival al producțiilor cinematogra
fice consacrate mării si marinei. 
Marele premiu al festivalului a fost 
acordat Studioului de filme docu
mentare din Leningrad. Filmul ro
mânesc „Explozia" a primit meda
lia de aur.

Secretarul general al C.C. 
a! Partidului Muncii din 
C0T66d, Kim Ir Sen, a primit de
legația P.C. din Cuba condusă de 
Raul Garcia Pelaez, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. din Cuba, 
aflată in vizită in R.P.D. Coreeană.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal a so- 
sit luni intr-o vizită oficială la Var-

Președintele Uruguayului, Ju
an Maria Bordaberry. a vizitat 
standul de artă populară orga
nizat de Ambasada română la 
Montevideo, in cadrul .Festiva
lului Națiunilor" — ediția 1973. 
Președintele Uruguayului a avut 
cuvinte de caldă apreciere la 
adresa artei populare româ
nești și a exprimat mulțumiri 
pentru contribuția tării noastre 
la această manifestare populară 
Uruguayan ă.

Conferința triparti
tă de la Sunningdale, 
consacrată creării u- 
nui consiliu pe întrea
ga Irlandă, și-a 
cheiat lucrările 
minică seara, 
cu semnarea comuni
catului final de către 
primul ministru al An
gliei, Heath, premie
rul Republicii Irlanda, 
Cosgrave, și șeful nou
lui organ executiv din 
Irlanda de Nord, Faul
kner. Comunicatul sti
pulează crearea, in- 
cepind de anul viitor, 
a Consiliului pe în
treaga Irlandă, care 
va cuprinde 14 miniș
tri — cite 7 reprezen
tând Republica Irlan
da și Irlanda de Nord. 
De asemenea, vor fi 
create o adunare con
sultativă, formată din 
60 de membri, și 
secretariat 
nent. Toate 
reprezintă, 
părerii majorității co
mentatorilor, un suc
ces important pe ca
lea soluționării poli
tice a conflictului 
nord-irlandez și care 
deschide perspective 
noi in direcția reuni- 
ficării Irlandei. ~ 
odată, acordul 
zat dovedește o dată 
mai mult caracterul 
constructiv al metodei 
negocierilor, ca unică 
metodă rațională de

în- 
du- 

odată

un 
perma- 
acestea 
potrivit

Tot- 
reali-

soluționare a proble
melor celor mai di
ficile.

Ideea 
consiliu 
Irlandă fusese accep
tată în principiu de 
cele trei părți, chiar 
înainte de începerea 
convorbirilor. Difi
cultățile s-au ivit în 
momentul cind a tre
buit să se cadă de 
acord asupra compo
nenței și atribuțiilor 
consiliului. De altfel, 
detaliile abia urmea
ză să fie stabilite ul
terior de către o co
misie creată special 
in acest scop. In ca
drul declarației fă
cute după încheierea 
convorbirilor. primul 
ministru Heath a dat 
asigurarea că, dacă 
majoritatea populației 
din Ulster indică do
rința de a deveni par
te a unei Irlande uni
te, ea va fi sprijinită 
de către guvernul en
glez.

In general, opiniile 
exprimate la Londra, 
Dublin și Belfast sînt 
favorabile, întrucit, 
după cum sublinia șe1 
ful guvernului brita
nic, acordurile au o 
mare valoare „nu nu
mai pentru populația 
din Irlanda de Nord, 
ci pentru populația 
din întreaga Irlandă". 
„FINANCIAL TIMES"

creării unui 
pe întreaga

scrie că „ne aflăm In 
fața unui acord isto
ric", care „reprezintă 
un important pas îna
inte in soluționarea 
problemei Ulsterului". 
Alte ziare britanice se 
fac ecoul părerii că in 
prezent „lucrurile se 
îndreaptă mai mult 
decit oricind spre uni
ficarea Irlandei".

„Dificultăți în calea 
unificării vor mai fi, 
fără îndoială — srie 
ziarul „Daily Mirror". 
Convorbirile tripartite 
de la Sunningdale au 
arătat insă că prin con
cesii reciproce se poate 
ajunge la acorduri ac
ceptabile tuturor păr
ților. Să sperăm că 
realismul și bunul 
simț care au fost pre
zente in timpul con
vorbirilor vor prevala 
și in viitor la tradu
cerea in viață a acor
durilor realizate". I- 
mensa majoritate a 
populației nord-irlan- 
deze dorește să se pu
nă capăt violențelor 
și vărsărilor de singe, 
să se revină la o via
ță normală, democra
tică. Intr-o asemenea 
atmosferă se va pu
tea găsi răspunsul șl 
la alte probleme care 
deocamdată rămin 
doar simple dezide
rate.

N. PLOPEANU

L. STROUGAL DESPRE

DINTRE CEHOSLOVACIA
PRAGA 10 (Agerpres). — Agen

ția C.T.K. a transmis un interviu 
j>e care Lubomir Strougal, președin
tele guvernului R.S. Cehoslovace, 
l-a acordat corespondentului agen
ției vest-germane de presă D.P.A., 
in legătură cu unele aspecte ale vii
torului tratat dintre R.S. Cehoslova
că și R.F. Germania și ale relațiilor 
dintre cele două țări.

Premierul cehoslovac a apreciat că 
tratatul oferă premise pentru o co
titură în relațiile dintre cele două 
state, creînd o bază solidă pentru 
normalizarea relațiilor lor. Tratatul 
este în deplină concordanță cu evo
luția actuală pozitivă care arc loc în 
Europa și în întreaga lume, el re-

șovia. In aceeași zi, el a avut o 
convorbire cu Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

Primul ministru al Italiei, 
Mariano Rumor, și-a încheiat vizita 
oficială la Londra, unde a avut con
vorbiri cu premierul Edward Heath.

0 expoziție specializată 
de mașini-unelte s a deschls 13 
Praga. Participă țările socialiste eu
ropene. membre ale C.A.E.R.. pre
cum si R.P.D. Coreeană. Tehnica ro
mânească este reprezentată de în
treprinderea de comerț exterior 
..Mașinexportimport". care expune o 
gamă de mașini pentru prelucrarea 
lemnului, strunguri, mașini de file
tat. de rectificat, de ascutit 
ghiuri.

Sute de localități din Elveția au fost afectate de ninsorile abundente din 
ultimele zile. Furtunile și nămeții au perturbat serios circulația autovehi
culelor. In fotografie : Pasagerii unui troleibuz ajutînd la deszăpezirea 

mașinii, pe o stradă din Lausanne

RELAȚIILE

SI R.F.G
9

aport important în ca-prezintă un ........._________ .
drul eforturilor urmărind asigurarea 
păcii și a înțelegerii reciproce — 
a spus Lubomir Strougal.

Președintele guvernului cehoslo
vac a arătat că țara sa e gata să 
dezvolte cu R.F.G. relații de bună 
vecinătate și de colaborare, rele- 
vind, in context că. dintre țările Eu
ropei occidentale, R.F.G. este, încă 
de pe acum, partenerul principal al 
Cehoslovaciei in domeniile comercial, 
turistic, al cooperării economice și 
culturale. „Vom completa vidul și in 
domeniul politic ; intenționăm să în
cepem dezvoltarea relațiilor recipro
ce prin contacte între parlamente și 
guverne" — a spus Lubomir Strou
gal. care s-a pronunțat pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale și la alte 
niveluri. El a arătat, totodată, că 
R.S. Cehoslovacă va continua să so
luționeze favorabil, conform legilor 
cehoslovace, problemele cu caracter 
umanitar dintre cele două țări.

Acord comercial intre

România și Sierra Leone
FREETOWN 10 (Agerpres). — Re

cent, in capitala Republicii Sierra 
Leone a avut loc semnarea acordu
lui oomercial pe următorii trei ani 
intre Republica Socialistă România 
și Sierra Leone. Din partea guver
nului Republicii Sierra Leone, acor
dul a fost semnat de F. M. Minah, 
ministrul comerțului și industriei, 
iar din partea guvernului român de 
Valeriu Georgescu, ambasadorul 
României la Freetown.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 10 (Agerpres). — Vicepre

ședintele egiptean, Hussein el Sha- 
fei. a conferit cu Selim al Yafi, se
cretar general adjunct al Ligii Ara
be. Au fost abordate o serie de pro
bleme referitoare la actuala situație 
din regiunea Orientului Apropiat, 
precum și la realizarea unității sta
telor arabe.

BAGDAD 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Hassan Al Bakr, 
a conferit cu președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser A- 
rafat, care se află intr-o vizită la 
Bagdad, în cadrul unui turneu prin 
mai multe capitale arabe. ^Au fost a- 
bordate aspecte ale situației actuale 
din Orientul Apropiat și ale relații
lor dintre statele arabe.

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

COPENHAGA 10 (Agerpres). — La 
Copenhaga a avut loc plenara C.C. 
al P.C. din Danemarca, in cadrul că
reia a fost examinată situația poli
tică din țară după alegerile generale 
și sarcinile care revin grupului par
lamentar comunist din Folketing.

într-o declarație adoptată la ple
nară este relevat succesul obținut in 
alegeri de partidul comunist, ca re
zultat al înțelegerii de către oamenii 
muncii, tineret și toate forțele demo
cratice din tară a necesității unirii 
eforturilor in vederea unei lupte ac
tive împotriva dominației monopolu
rilor. Plenara a prezentat, de aseme
nea, un program de luptă împotriva 
inflației.

Ambasadorul român 
la Aden și-a prezentat
scrisorile de acreditare

ADEN 10 (Agerpres). — La 9 de
cembrie a.c., președintele Consiliului 
Prezidențial al Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, Sale)— 
Robaya Aii, l-a primit pe Constan
tin Băbeanu, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare, în calitate de 
ambasador al Republicii Socialiste 
România la Aden. Cu acest prilej, 
ambasadorul român a transmis pre
ședintelui Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, din partea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un cordial 
mesaj de prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate, progres și 
pace poporului yemenit. La rindul 
său, președintele Salem Robaya Aii 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări prietenești de sănă
tate și fericire, de noi și depline 
succese pentru poporul român.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare a avut loc o convorbire 
cordială între președintele R.D.P. a 
Yemenului și ambasadorul român. 
Au participat ministrul yemenit al 
afacerilor externe, Mohamed Saleh 
Muteea, șl directorul de cabinet al 
președintelui. Au fost prezenți mem
brii ambasadei române.

Apel la unitate al P. C. 
din Marea Britanie pentru promovarea 

programului forțelor de stingă
LONDRA 10 (Agerpres). — într-o 

declarație dată publicității de Co
mitetul politic al Partidului Comu
nist din Marea Britanie se adresea
ză un apel tuturor organizațiilor po
litice si sindicale din tară la uni
tate in lupta pentru transpunerea în 
viată a programului forțelor de stin
gă. ia scopul depășirii actualei si
tuații de criză cu care este confrun
tată economia engleză.

In declarație se arată că acest 
program vizează, intre altele, opri
rea creșterii preturilor și a extinderii 
costului serviciilor sociale către 
populație, majorarea impozitelor pă
turilor avute si reducerea, cu cel pu
țin 50 la sută, a cheltuielilor mili

tare. renunțarea la alocațiile milita
re pentru străinătate, reducerea sub
stanțială a investițiilor private de 
capital peste graniță, in scopul ame
liorării balanței de plăti engleze.

P.C. din Marea Britanie aprecia
ză că motivațiile actualei crize cu 
care este confruntată economia tă
rii rezidă in politica marilor mono
poluri britanice care au provocat fe
nomenele inflaționiste, deficitul ba
lanței de plăti Si creșterea șomaju
lui. P.C. din Marea Britanie face 
apel la oamenii muncii englezi să în
treprindă acțiuni urgente pentru o- 
prirea creșterii continue a costului 
vieții.

SUCCESUL PARTIDULUI REPUBLICAN AL POPORULUI 
ÎN ALEGERILE MUNICIPALE DIN TURCIA

ANKARA 10 (Agerpres). — Rezul
tatele alegerilor municipale desfășu
rate, duminică, in aproape toate ma
rile orașe ale Turciei au marcat un 
important succes al Partidului Re
publican al Poporului.

Agențiile de presă informează că 
P.R.P. s-a impus în Ankara, Is
tanbul, Izmir, Adana, Gaziantep, Si- 
vas, Erzurum și in alte orașe.

Mentionind rezultatele definitive 
ale scrutinului de duminică, agenția 
France Presse arată că, din cele 
67 capitale de departament în care

s-au desfășurat alegeri, in 32 au în
vins candidați! Partidului Republi
can al Poporului, in 21 — cei • 
Partidului Justiției, în 9 — indepen
denții, in alte trei — reprezentanții 
Partidului Salvării Naționale, iar in 
două — candidații Partidului De
mocratic (de extremă dreaptă). Ci
tind cercuri ale observatorilor poli
tici, agenția United Press Interna
tional subliniază că victoria de du
minică a P.R.P. reprezintă o confir
mare a popularității acestui partid 
în rîndurile alegătorilor.

DE PRETUTINDENI

• STEREOELECTRO- 
NICA. Institutul politehnic 
din Moscova a realizat o insta
lație electronică de raze, denu
mită „Polltron", care inaugu
rează un nou domeniu in teh
nică — stereoelectronica — foar
te utilă pentru analize in in
dustria metalurgică și in cerce
tări biologice. După cum se a- 
preciază, cu ajutorul ..Poli- 
tron“-ului, mașinile electronice 
de calcul vor putea fi dirijate 
și prin folosirea glasului ome
nesc. Operațiile ce au loc în in
teriorul instalației se desfășoa
ră cu o viteză apropiată de cea 
a luminii.

• CROAZIERA PEN
TRU COMETA „KO
HOUTEK". Aproximativ 
1 700 de pasageri, circa 40 de 
ziariști și peste 1 000 de „fana
tici" in domeniul astronomiei 
— după cum scrie agenția 
France Presse — au părăsit du
minică New Yorkul la bordul 
pachebotului ,,Queen Elizabeth 
2“ pentru o croazieră de două 
zile in Atlantic, unde speră să 
vadă mai bine cometa secolului. 
Descoperitorul cometei.- astro
nomul Kohoutek, Îmbarcat și el 
pe vas, pentru această croazie
ră, a declarat ziariștilor că nu 
este sigur dacă cometa va stră
luci atit de puternic cit speră 
el. „dar nu poți să fii niciodată 
sigur cu cometele". Aproxima
tiv 1 200 de pasageri s-au în
scris la un curs de astronomie, 
care se va preda la bordul pa
chebotului. timp de șase ore pe 
zi, de către Kohoutek și profe

sori de la Dowling College de 
la Long Island.

• DACĂ MORTUL NU 
S-AR FI MIȘCAT. DlJPă ° 
expertiză medicală, cetățeanul 
Henri Leroux, in vîrstă de 62 
de ani, victimă a unui accident 
de circulație, a fost transportat 
la morga din Senonches, loca
litate din nord-vestul Franței. 
Aflată a doua zi in Încăperea 
respectivă, îngrijitoarea a ob
servat că „mortul" se mișcă, 
fapt care a îngrozit-o într-atita 
incit i-a provocat un atac de 
cord. Medicii sosiți la fața lo
cului au stabilit că Leroux tră
iește și că suferise doar un 
traumatism cranian și o dublă 
fractură la picior, accidente că
rora le-a rezistat în pofida lip
sei de îngriiire medicală. Acci
dentatul a fost transportat la 
spitalul din Chartres, unde cor
pul medical speră să-l „reînvie" 
pe deplin.

o CEA MAI MARE FO
TOGRAFIE DIN LUME. 
Reproducerea fotografică în cu
lori a vestitelor fresce ale lui 
Michelangelo din Capela Six- 
tină din Roma — realizată de 
curind pentru Galeriile națio
nale de pictură din Melbourne 
— e; Ic alcătuită dr.i piese de
tașabile care cintăresc 'n total 
1 450 de kg. Pentru a ne face o 
Idee asupra dimensiunilor aces
tei reproduceri fotografice este 
destul să arătăm că numai fres
cele care decorează plafonul 
capelei sînt reproduse pe 63 de 
panouri a 21 de m lungime șl 
7 m lățime.
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