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In pregătirea anului economic 1974

r

același timp, încă 
reale do care dls-
Ca atare, sarcina 
considerată de la 
fiind minimă. Să
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Uzina de autocamioane Bra
șov. Linia de montoj. Aici se 
concentreazâ în ultimâ instanță 
eforturile întregului colectiv al 
uzinei pentru îndeplinirea cu 
succes a planului de produejie

Plenara comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a Româ
niei a pus cu toată claritatea in 
centrul preocupărilor oamenilor 
muncji din toate unitățile econo- 
rruoe, ministerelor, organelor și or
ganizațiilor de partid, sarcina creș
terii eficienței producției materia
le, a ridicării nivelului calitativ al 
întregii activități economice — ca 
problemă fundamentală a construc
ții socialiste in etapa actuală, a 
accelerării progresului economic 
și social al țării. D:n perspectiva 
sarcinilor stabilite de plenară, care 
iși găsesc reflectarea in prevede
rile planului național unic de dez
voltare economico-socială a Româ
niei pe 1974. realizarea unei inalte 
eficiențe economice in anul viitor, 
la nivelul condițiilor tehnice și or
ganizatorice existente in fiecare 
unitate, constituie o îndatorire pri
mordială a tuturor comuniștilor, a 
tuturor colectivelor dc întreprin
deri. Numai asigurând in perma
nență o eficiență ridicată, in fie
care unitate economică, numai in 
acest fel Dot fi obținute beneficii 
și acumulări bănești mai mari, 
sporuri mai mari de venit națio
nal. pe această cale creindu-se re
surse crescânde pentru dezvoltarea 
și perfecționarea forțelor de pro
ducție și. totodată, noi posibilități 
pentru ridicarea nivelului de trai.

Evident cu toții sintem intere
sați in cel mai înalt grad ca. pe 
temelia creșterii in continuare in 
ritm susținut a economiei noastre, 
să ne sporim neîntrerupt preocu
pările pentru realizarea in bune 
condiții a tuturor prevederilor din 
planul de stat referitoare la creș
terea eficientei economice, să pro
ducem cu cheltuieli mai mici, să 
lucrăm cu randamente mai mari, 
să obținem rezultate net superioa
re pe calea modernizării producției 
și îmbunătățirii calității produse
lor. să gospodărim cu mai mult 
spirit de răspundere întregul po
tențial tehnic și uman, mijloacele 
financiare de care di strune econo
m-a națională. Esențială este acum 
activitatea concretă spre a crea 
toate condițiile pentru ca indica-

toril de eficiența prevăzut! in pla
nul pe 1974 să fie realizați riguros, 
ritmic, din primele zile, din pri
mele decade ale anului.

Care sint principalele direcții de 
acțiune pentru realizarea unei 
inalte eficiente in anul viitor ? Cu 
toată claritatea acestea au fost 
subliniate in Hotărî rea plenarei 
comune a C.C. al P.C.R. si Con
siliului Suprem al Dezvoltării E- 
c momi ce și Sociale, in cuvântarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară.

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂ
ȚII MUNCII. Planul pe anul viitor 
prevede sporirea cu 9,6 la sută a 
productivității muncii față de 1973 
— nivel superior prevederilor din 
cincinal, dar. in 
sub posibilitățile 
pune economia, 
de plan trebuie 
bun început ca 
tindem să ajungem la cel puțin 10 
13 sută — spunea secretarul gene
ral al partidului. Iată citeva argu
mente care invită la acțiuni am
ple in fiecare întreprindere pentru 
creșterea productivității muncii. 
Bunăoară, se știe că in economie 
există o corelație fundamentală, 
care trebuie să fie exactă, mate
matică, așa cum o cer legile efi
cienței economice și ale echilibru
lui economic : devansarea ritmului 
de creștere a salariului mediu de 
către ritmul de creștere a produc
tivității muncii. Este clar că, preo- 
cupindu-se neslăbft de creșterea 
nivelului de trai • al poporului, 
partidul urmărește asigurarea unei 
temelii economice trainice sporirii 
salariilor, prin ridicarea continuă 
a productivității muncii. Aceste 
argumente devin și mai expresive 
dacă avem in vedere că sporirea cu 
un singur procent a produc
tivității muncii echivalează, la ni
velul anului 1974, cu un plus de 
producție de circa 4.5 miliarde lei. 
Iată de ce in toate unitățile eco
nomice sint necesare acțiuni și 
măsuri hotârîte pentru folosirea 
intensivă a' capacităților de pro
ducție, utilizarea din plin a timpu
lui de lucru, extinderea mecaniză
rii și automatizării producției, mo-

demizarea tehnologiilor, organiza
rea științifică a producției și a 
muncii, fundamentarea corespun
zătoare a normelor de muncă și 
îmbunătățirea lor sistematică, re
partizarea rațională a forței de 
muncă, cu prioritate în sectoarele 
de producție.

REDUCEREA COSTURILOR DE 
PRODUCȚIE, ÎN PRIMUL RÎND 
A CHELTUIELILOR MATERIALE. 
Deși in această privință s-au ob
ținut rezultate bune de către un 
șir de întreprinderi din Capitală și 
din alte județe ale tării. totuși 
cheltuielile de producție, consumu
rile materiale sint încă mari, atit 
fața de cele atinse pe plan mon
dial. cit și in raport cu condițiile 
tehnice și tehnologice create la 
noi. în esență, orice efort concre
tizat in reducerea cheltuielilor de 
producție și, in primul rind, a ce
lor matariale, înseamnă economie 
de muncă socială, un plus de venit 
național. Numai prin diminuarea 
cheltuielilor materiale se estimea
ză obținerea, in anul viitor, a 8 
miliarde Iei economii ; patru 
cincimi din reducerea cheltuielilor 
la 1 000 lei producție marfă urmea
ză 
rii 
de 
pe 
de . . .
pină la minister — se impune lua
rea de măsuri ferme pentru ela
borarea unor norme și normative 
de consum științific fundamentate 
de materii prime, materiale, pentru 
raționalizarea tuturor cheltuielilor 
materiale, pentru întărirea disci
plinei și controlului in acest do
meniu. Bunăoară, întreprinderilor 
constructoare de mașini lc revine 
sarcina de a stabili programe pre
cise pentru reducerea consumului 
de metal, iar celor din economia 
forestieră pentru recuperarea in
tegrală a lemnului din parchete sl 
creșterea coeficientului de valori
ficare a masei lemnoase. Mă
surile trebuie să vizeze. tot
odată, întronarea unei răspunderi 
ferme Jn domeniul consumurilor

a se realiza pe seama micșorâ- 
cheltuiclilor materiale. Pornind 
la sarcinile trasate de plenară, 
toate treptele organizatorice — 
la întreprindere, la centrală și

(Continuare în pac. a IV-a)
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în paleta largă a mijloacelor 
muncii politico-educative, tipăritu
rile — broșuri, pliante, afișe etc. — 
și-au dovedit cu prisosință eficien
ța. In ultimii ani- a fost stimulată, 
pe bună dreptate, editarea pe plan 
local a unor asemenea lucrări, ca 
instrumente con
crete legate de a 
specificul local 
ale activității e- 
ducative. a 1 e 
schimbului de ex
periență intre di
feritele colective 
de muncă din zo
na teritorială res
pectivă. Răspun
derea pentru a- 
ceastă activitate 
a fost încredința
tă. in primul 
rând, secțiilor de 
propagandă ale 
comitetelor jude
țene de partid 
și. sub îndruma
rea și controlul 
lor direct, comi
tetelor județene , 
de cultură si e- 
ducație socialistă, 
consiliilor sindicale 
ganelor agricole 
in acest scop 
tizate mijloace 
portante, atit sub 
duri bănești, cât și 
te cantități de hirtie — materie pri
mă deosebit de prețioasă a econo
mici naționale. Atit exigentele de 
ordin politic-educativ, cit ți impli
cațiile economice impun, pe acest 
Urim de activitate, mult discernă-

mint și un înalt spirit de responsa
bilitate.

In acest fel au și acționat unele 
organe județene, asigurind apariția. 

' in tiraje rezonabile, a unor broșuri, 
pliante, afișe etc., cu un conținut 
bogat, legat strins de specificul ju-

B ■■

Adeziunea întregului popor la o memorabilă acțiune

internațională a României socialiste

telegrama adresată
P.C.R., tovarășului Nicolae 

Ceaușescu de COMITETUL MUNI
CIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
spune printre altele :

Cu profundă satisfacție și min
drie, comuniștii, întreaga populație 
a Capitalei au urmărit istorica vi
zită întreprinsă de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Statele Unite 
ale Americii, apreciind in mod deo
sebit noua și valoroasa contribuție 
adusă la amplificarea relațiilor in
tre cele două țări și popoare, la 
cauza generală a păcii și colaboră
rii in lume, la ridicarea pe noi 
trepte a prestigiului internațional al 
României.

Politica externă constructivă a 
României socialiste și-a găsit o 
nouă și prestigioasă expresie dato
rită activității neobosite desfășura
te de dumneavoastră peniru afir
marea in lumea de astăzi a unor 
raporturi interstatale in spiritul 
cooperării și de%tin-rci ii/ai păcii și 
securității.

înalta misiune de pace, prietenie 
și colaborare pe care ati indepli- 
nit-o in Statele Unite ale Americii 
arc in conștiința noastră un puter
nic ecou, manifestat prin apro
barea unanimă și adeziunea fermă 
și entuziastă a cetățenilor Capi
talei.

Permiteți-ne. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să dâm g’as 
mulțumirii și recunoștinței. înaltei 
noastre considerații Dintru orodi- 
gioasa dumneavoastră activitate 
in slujba mărețelor năzuințe ale 
poporului român, a păcii si priete
niei intre popoare. însuflețiți de 
exemplara dumneavoastră dăruire 

. patriotică, de nobila pildă pe care 
ne-o dati. locuitorii Capitalei, in 
frunte cu comuniștii, iși reafirmă 
angajamentul de a munci cu toată 
puterea și priceperea pentru în
făptuirea exemplară a planului 
cincinal in patru ani și jumătate,V

pentru înflorirea patriei noastre, 
pentru fericirea poporului, pentru 
sporirea continuă a stimei și admi
rației de care România se bucură 
in lume.

Același profund ecou a găsit vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in conștiința și inimile oamenilor 
muncii din județul OLT. Cu inalte 
sentimente de mindrie patriotică, 
se spune in telegrama comitetului 
județean de partid, am urmărit 
nobila misiurie de pace, prietenie 
și colaborare internațională pe care 
dumneavoastră, mult stijnate tova-

glul și contribuția României 
schimbul de valori materiale și 
spirituale pe plan international — 
cauză căreia dumneavoastră vă 
dedicați cu atita dăruire — va cu
noaște noi dimensiuni in interesul 
popoarelor, al păcii și colaborării 
internaționale.

Vă dorim din tot sufletul, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ani 
mulți, sănătate și putere de muncă, 
spre binele și fericirea intregului 
nostru popor.

Obștea scriitoricească din Româ
nia a urmărit cu legitimă și Drofun-
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rășe Nicolae Ceaușescu, ați - inde- 
plinit-o in numele poporului român, 
in Statele Unite ale Americii. Ce 
poate fi mai mindru, mai înălțător 
pentru noi, care vă stimăm și vă 
iubim atit de mult, decit aprecie
rile care reflectă contribuția dum
neavoastră la cauza păcii și des
tinderii Internationale, la soluționa
rea favorabilă a complexelor pro
bleme din lumea de azi, de sta
tornicire in relațiile dintre state a 
principiilor coexistenței pașnice, a 
respectării independenței și suvera
nității popoarelor.

Toți locuitorii județului nostru 
salută cu deosebită satisfacție re
zultatele vizitei dumneavoastră in 
S.U.A.. expresia acestei depline a- 
probări fiind angajamentul nostru 
solemn de a ne consacra in conti
nuare întreaga capacitate și putere 
de muncă pentru a înfăptui în mod 
exemplar sarcinile planului cinci
nal, convinși fiind că astfel prosti-

dă mindrie recenta dumneavoastră 
vizită in Statele Unite ale Ameri- 
cii. act cu multiple semnificații po
litice atit pentru prestigiul de azi 
al României in lume, cit și pentru 
cauza păcii, a întregii umanități — 
se spune in telegrama UNIUNII 
SCRIITORILOR.

Importanta problemelor abordate 
cu factorii de conducere ai marii 
țâri vizitate. ca și strălucitele 
succese cu care s-a încheiat vizita, 
constituie victorii ale rațiunii. Gin- 
direa politică a Partidului Comu
nist Român, principiile de bază ale 
statului nostru, al căror neobosit 
exponent și propagator sinteti. 
și-au găsit și de această dată o 
strălucită expresie, aplicarea în 
viață. Elogiile care vi s-au adus 
de către conducătorii tării vizita
te. manifestările de simpatie cu 
care ati fost pretutindeni întimpi- 
*iat sint grăitoare pentru rolul pe 
care România il are in așezarea

relațiilor internaționale pe noi 
mei ii : de pace, de dreptate, 
respect reciproc, de neamestec 
treburile interne ale altor țări, de 
omenie, de stabilire a unor princi
pii superioare in relațiile dintre 
tari, mari sau mici, supradezvol- 
tatș sau in curs de dezvoltare, de 
ieșire din cercul fatidic al războa
ielor prin dialog și conviețuire paș
nică. indiferent de caracterul orân
duirilor aflate în confruntare.

România se situează, prin stră
duința și înțelepciunea dumnea
voastră. ne un loc de frunte in lu
mea contemporană, chiar dacă noi 
sintem numai 20 de milioane și 
chiar dacă România se înscrie nu
mai pe geografia rotundă a vetrei 
sale strămoșești. Tot ceea ce att 
expus poporului american la el a- 
casă, tot ceea ce ați realizat acolo 
este in beneficiul României socia
liste. pentru azi și pentru ziua de 
miine. este in beneficiul păcii po
poarelor. al istoriei însăși.

Scriitorii din România socotesc 
de datoria lor de a vă mărturisi 
și de astă dată prețuirea si dra
gostea lor fierbinte. atașamentul 
sincer si statornic fată de toate 
ideile și principiile pe care le pro
movați azi în lume în numele 
României socialiste : ei iși îngăduie 
să se cuprindă cu întreaga lor con
știință creatoare și cetățenească in 
însăși cutezătoarea conștiință de 
comunist și român cu care dum
neavoastră. în fruntea nartidulu* 
comunist, a tării, deschjdeți. drum 
larg destinului României.

„Alături de întregul popor, ar
tiștii plastici au urmărit cu inte
res, satisfacție și mindrie această 
vizită, în care văd expresia pu
ternică a unor principii generoase, 
orientate spre, cele mai nobile aspi
rații ale umanității, pe care țara 
noastră le afirmă, prin dumnea
voastră, pretutindeni — se spune
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ce fac și ce trebuie să facă acum

grădinarii pentru
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țațele sint nesatisfâcătoare. atit în 
ceea ce privește calitatea lucrărilor, 
valoarea lor educativă, cit și folosi
rea mijloacelor financiare alocate in 
acest scop. Practic, aportul efectiv la 
munca politică de masă al acestor ti
părituri este redus ; in schimb se ri-

experienței îna- 
și in munca de

De ce se risipesc fonduri și hirtie în goana după cantitatea

de tipărituri în județele Neamț și Argeș

temă generalizarea 
intate in producție 
partid, ca. de pildă, ..Initiative ale 
oamenilor muncii din județul Neamț 
in scopul îndeplinirii cincinalului 
înainte de termen". „Inițiativă, 
creație, autoperfectionare — dezide

rate majore ale- 
argeșenilor" etc. 
Merită. de ase
menea. mențio- 

Anate broșurile : 
„Valențe politi
ce — documentar 
in sprijinul agi
tatorului" (Ar
geș), „Inovatori și 
inovații" (Neamț), 
vizind latura me- 

a actiu- 
politico- 

plian- 
popu- 
succe- 

diferltelor 
ale 
in

județene, or 
etc. Totodată, 

au fost repar- 
materiale im- 

forma unor fon- 
a unor importan-

dețului. Din păcate există insă, pe 
alocuri. manifestări de slabă exi
gență : uneori tipărirea de litera
tură social-politică este considerată 
ca un scop Jn sine" sau ca o goană 
după realizări cantitative. după 
cit mai multe titluri. De fapt, cerce- 
tind lista unor asemenea apariții ca
peți sentimentul unui răspuns greșit

I tardix ■ >le. la în
demnul lui Heliade Radulescu : 
„Scrieți băieți, numai scrieți !“. Fi
rește că, in asemenea situații, rezul-

sipește hirtie șl se stimulează ciștl- 
guri care lezează normele eticii șl 
echității socialiste

Conoentrind aria de investigație 
la două județe — Neamț și Argeș — 
este de remarcat că in ultimii ani 
au apărut broșuri ce prezintă in
tr-un mod sugestiv obiectivele eco
nomice prioritare care trebuie să 
retină atenția organizațiilor de 
partid, a muncii politice de masă ; 
de o deosebită utilitate s-au dovedit 
broșurile, pliantele, afișele avind ca

todică 
nilor 
educative, 
tele care 
larizează 
sele 
colective 
fruntașilor 
producție etc.

Firește,
carea — 
broșuri, a fiecă
rui pliant, afiș 

etc. trebuie să aibă o serioasă justi
ficare. să răspundă u-nor cerințe 
reale. Reamintirea acestui imperativ 
este cu atit mai necesară, cu cit o a- 
naliză a lucrărilor tipărite in județe
le amintite — și nu numai in aceste 
Județe ! — arată un șir de deficien
te : paralelisme tematice, suprapu-

Vasile M1HA1 
Paul DOBRESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

publi- 
fiecârei

Teatrul din Turda 
a împlinit un sfert de 
veac. Sărbătorirea a- 
cestui eveniment a 
început cu o intilnire 
intre spectatori și 
creatori, cu o discuție 
amicală și nu neapă
rat un simpozion cu 
ștaif, avind tema : 
„Rclafia dintre teatru 
și public". Definin- 
du-se polii, teatrul și 
publicul, s-a încercat 
să se găsească și in 
ce constă trăsurica 
de unire dintre ei, re
lația. Sigur, nimeni 
nu a susținut că trăim 
clipa cind există prea 
mulți spectatori la 
ușile teatrelor, că toate 
spectacolele se bucură 
de aceeași audiență. 
Dar această situație 
neexistind nici la alte 
teatre cu fațada mai 
impunătoare' și aflate 
mai in centrul cronica
rilor literari și mai a- 
proape de kilometrul 
zero al Capitalei, nu e 
un semn de întrebare 
specific orașului sti
clei de pe Arieș.

Dc ce vine și dc 
nu vine publicul 
teatru ? — aceasta
fost intrebaroa. Ce-l 
cheamă și ce-1 înde
părtează ori il lasă 
nepăsător, chiar avind 
in buzunar abona- 
mejitnl plătit ? Fiind
că sint și abonamen
te onorate doar finan
ciar. Nu numai la 
Turda, căci e de la 
sine înțeles că intîl- 
nirea de la Turda e 
doar pretextul aces
tui articol, el dorin- 
du-se o intrebare pusă 
și altor spectatori Și 
altor teatre, o intre-

ce 
la

bare desigur amicală. 
Cine •
rind 
Turda, ............
junct al teatrului il 
dc-finește a fi cu pre
ponderență muncito
resc. Multi dintre 
muncitori insă sint 
proveniti din mediul 
rural și poate specta
colele, susține el, ar 
trebui să fie mai direc
te, mai vii, mai
scurte. Dar la Cluj
sint citeva zeci de mii

este in primul 
publicul ? La 

directorul ad-

însemnări de
D. R. POPESCU

de student 1 și citeva 
și . mai multe zeci de 
mii de elevi, sint 
citeva mii de profe
sori și profesori uni
versitari și la „Mește
rul Manole" al lui Lu
cian Blaga numărul 
spectatorilor nu este 
cel așteptat. Și, totuși, 
exemple demne 
toată stima 
iată, o profesoară 
română *’ ”**
Mureș 
clasă
Cluj să vadă „Mește
rul Manole", La Baia 
Mare, o directoare de 
școală profesională are 
toți elevii abonați Ia 
teatru.- Foarte bine ! 
La Turda, din cel peste 
șase sute de elevi ai 
liceului, peste cinci 
sute posedă abona
mente. Foarte bine ! 
La Arad, ne spunea 
președintele comlte-

de 
există : 

de 
din Tirgu- 

vine cu o 
întreagă la

tulul pentru cultură 
și educație socialistă, 
actorii și regizorii tea
trului au bunul obicei 
de, a se intilni cu 
muncitorii de la fa
brica do vagoane, cu 
textiliștii etc. Teatrul 
de aici nu se poate 
pling? de lipsa spec
tatorilor.

Pentru, a circum
scrie insă tema ade
vărului esențial, cred 
că se cere subliniat 
faptul că peste tot 
principalul liant intre 
teatru și public rămin 
textul dramatic și 
calitatea artistică a 
spectacolului. Atunci 
nu ne mai putem 
plinge de ooncurența 
televiziunii și nu-i 
mai putem cere — 
absurd. desigur — 
„să nu mai progra
meze piese de teatru, 
ci să facă doar publi
citate teatrelor*'. Te
leviziunea este o in
stituție cu profil pro
priu și spectacolele el 
bune și foarte bune 
nu pot dccit să creas
că exigența publicu
lui și să-i determine 
și mai mult foamea 
de teatru. Sint exce
lente toate Inițiati
vele organizatorice de 
a te apropia de pu
blic și de a-ți apro
pia publicul : depla
sări in uzine cu spec
tacole. la Turda. In 
sate fia Iara. in timpul 
unei scene de dra
goste, o lampă de de
cor filind, paznicul a 
crezut că era șl acum 
de datoria lui să um-

(Continuare 
in pag. aVI-a)
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[faptul
DIVERS
Temă pentru
o compunere

Pionierul Guntram Ber. de la 
Școala smneralâ din comuna 
Păuhf, județul Arftd. se Întorcea 
de la scoală. La 
dat a observat că de oe scara 
trenului electric

re circulă ne linia Injustă 
•ova — Ghioroc — Pincota) 
use un cetățean. Lovindu-se 
’rnt, omul nu se mai putea 

ridica, fiind in pericol să-1 cal
ce un alt tren care se apropia 
din sens invers. Pionierul 
G. B r reușit, in ultima clină, 
să-l scoată pe cel căzut de pe 
linie, ajutindu-1 apoi să se in
terneze de urEență in spital■ Q - . —
r- care, fără îndoială, poale «u-
gima tema unei compuneri des
pre curai pionieresc la școala 
din comuna Pâuliș.

un moment

..Todcoria'
L

Sărmane
căprioare

Pină la aflarea fntimpldrii 
de mai jos, cu greu am fi cre
zut că există oameni care pot să 
ur:dă, cu otita singe rece. că- 
prtoarc. Numele lor : Stclian 
['■■'cu, Gh. Șt. Bilcu, M. Surdu, 
M. Rosea si N. Cimpoeru din 
Gostmu (Ilfov) Toți cinci au 
f 't surpnrși dc paznicul Mircea 
Erați bracor.înd pe terenul de 
viriătoare Pietrele. în afară de 
vi.Ipi si iepuri, cei cinci au ucis 
7 inapte) căprioare Si au rănit 
prop alte două. între cele uci
se : o iadă dc mai puțin de un 
on și trei căprioare gestante, a- 
i >"d -".ccarc. in pinfec. cite doi 
ieri. rmcs'c. Icoca ist fa spune 
cuvintul. Noi insă nu găsim cu
vinte pentru a putea vesteji 
cruzimea braconierilor.

Măcar
în ceasul
al 12-lea

lu
am

Buja,

Deși era seară și frig, șl 
me puțină pe peronul gării 
Incu — Arad. Demeter " . 
c n comuna Sintana de Mureș, 
se plimba agale, încolo și-ncoa- 
cc, aparent fără nici o treabă. 
Trenul it plecase de mult si el 
nu se grăbise să-l ia Tirziu, 
: âztndu-l dormind buștean, in 
,'i'a de așteptare, pi? cetățea
nul ?<- Păiușan. D. B. nu și-a 
y—.i luat ochit de la geamanta- 
r-:l lut. pi nd nu t l-a înșfăcat, 
alcrpind să prindă un tren care 
tocmai pleca. Dar nuzi lucrăto
ri. miliției T.F. nu și-au luat 
ochii de pe D. B., intrerupin- 
du-i călătoria. Este a 12-a „în
trerupere" de acest fel, pină 
acum. Poate că D B. o să-$i 
dea seama măcar acum, in cea
sul al— doisprezecelea, că ..după 
aceea44, dacă tot nu se va lecui, 
va urma nr. 13 I

„Recunoș 
tintă“1

Restaurantul „Litoral"4 din Tg. 
Mureș. La una din mese, tină- 
rul Greabu Mircca-Pintea, mun
cilor la IMATEX. De cum l-a 
zărit pe Leon Florea, fostul său 
maistru de la școala profesio
nal. insolit de familia sa. tină- 
rul G. M. P. n-a mai avut as- 
? -npar. De vreo citeva ori a în
cercai «fi 'o ducă la masa fostu
lui maistru, dar nu găsea mo
mentul potrivit. Cititorii acestor 
rinduri bănuiesc, cu siguranță, 
că G. M. P. voia să-l dea bine- 
r,- maistrului, să-i mulțumească, 
r că o dată, că l-a învățat me- 
serie, că are un salariu bun si 
c.'iipă bine. As ! îndată ce 
maistrul, cu familia, s-a ridicat 
sa v'.ece, G. M. P. s-a repezit cu 
pumnii asupra lui. Motivul ? 
Maistrul ar fi fost, chipurile, 
prea sever cu el... Nici legea nu 
va fi prea blindă.

„Verișoara“
— Cum te cheamă ?
— Anisoara Dozescu. am 

ani, și stau pe strada „Dczr< 
ril".— Tocmai pe tine te căutam. 
Tu știi că eu sint verisoara ta, 
\ culma ? Ha: «ă mergem aca
să. că ara vorbit cu părinții tăi 
să-l aștept

Fel:-.a a condus-o pe „verișoa- 
ră"‘ acasă. ba a servit-o. ca o 
gazdă bună, și cu dulceață. 
După un timp. „verișoara" (pe 
r amele el Niculina Anton d.n 
Ogrc-zenL, Ilfov) a plecat, spu- 
r'nd că o să revină. $1 a reve
rii. intr-adevăr, dar insolită de 
un lucrător de miliție, alertat 
de părinții fetiței, care cons'.a- 
t.Lseră dispariția unor obiecte 
de valoare din casă. Fetiței nu-i 
venea să creadă : ..Si cu. care 
i-am dat și dulceață !—"■

Sîrma fatală
Sculîndu-se devreme. toții 

Stan si Elena Pavel, care locu
iau in incinta fermei Caleașca, 
județul Argeș. au aprins focul, 
pentru ca cei 5 copii, cind s-or 
trezi, ti aibă căldură. Apoi, au 
plecat amindoi la lucru. Jnain'e 
de plecare insă, intrucit usa nu 
te închidea bine, au legat-o cu 
o sirmă. La scurt timp, camera 
a fost cuprinsă de flăcări. Cum 
usa era închisă pe dinafară, co
pai dinăuntru n-au avut cum 
ieși. Țipetele lor au fost auzite 
de vecini, dar, plnă au sărit ei 
in ajutor, n-au mai putut salva 
decit doi din cei cinci copii—

Rubricâ redoctotâ de 
Petre POPA 
Gheornhe DAVID 
fi corespondenții

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

IN 1974, In bucurești

27 OOO
de apartamente

Multe zone «le Bucureștiului 
șl-au schimbat radical înfățișarea 
In ultimul sfert de veac. Fie că e 
vorba de un cartier nou ca Titan 
sau Drumul Taberei, dc un 
oarecare, de o 
magazin sau r 
un an. doi sau trei In urmă, 
existau doar ca idee, ca 
Ce spun proiectantii ? ___
arăta Bucu rest iul miine ? Ce-i 
aduce anul viitor ?

Planul pe anul viitor — no spu
ne tov. ing. CONSTANTIN TASLA- 
R \ȘU. directorul Institutului pro- 
iect-Bucureștl — este o cont nuare 
a acțiunii organizate de Comitetul 
municipal de pari d București — in 
lumina directivelor Conferinței Na
ționale a partidului din iulie 1972 
— dc a dezvolta conrirucțiile dc lo
cuințe șt dotări social-culttirale in 
Canitală d*'-a lungul principalelor 
artere do penetrație și circulație 
majoră și In acele zone mediane șl 
centrale ale orașului care au un 
fond construit slab vechi si cu do
tare tehnico-sanitară nocoresnunză- 
toare De asemenea, s-au avut tn 
vedere vecinătățile unor platforme 
noi industriale, pentru a se realiza 
n apropiere a populației de loru- 
r ’- de munca. Aceasta are drent 
urmare si o înnoire corespunzătoa
re a arterelor de penetrație care 
devin bulevarde moderne in «tare «ă 
facă față in bune condiții cerințelor 
unui trafic In continuă dezvoltare. 
Cit privește proiectele pentru anul 
1974. ele au părăsit de mult pian

inei

bloc 
> scoală nouă, un 
numai o creșă — cu 

ele 
proiect. 

Cum va 
va

au pă’-ăsi
«•oțele. Toate Ba mai mult.
din acest an. pentru planul '74 nu 
fost atacate
front dc lucru de neste 20 000 d? ■>- 
parlamente, din colo anroapc 27 000 
prevăzute a fi terminate.

în ce zone alo Capitalei se 
construi mai mult ?<__________

construcții’* un

va

Peste 5 000 de apartamente In 
blocuri se VOr real za pe artera 
Pantclimon—tancului. Acolo «e con
tinuă lucrările începute încă d.n 
ao\ri an Se lucrează, corelat și in 
bună măsură concomitent. Ia mo
ri-rn! zarea arterei, la construcțiile 
de locuințe. Ir dotările social-cul- 
turale. cresc, școli, magazine si 
spații pentru diverse prestări de 
servicii. (Acestea din urmă vor fi 
amp)a«ate la parterul clădirilor). 
In final, peste circa doi ani. an
samblul va dispune dc peste 17 000 
dc apartamente, dc-a lungul unui 
bulevard cu cite trei piste dc circu
lație pc fiecare sens.

Pc B-dul Ion Șutea so vor con
strui c rea 3 000 de apartamente in 
completarea celor realizate pină 
acum. Cu nest*» 1 800 apartamente 
va fi completaîă zona B-dul Armata 
Poporului — pc artera principală do 
penetrație d'nspre Pitești, iar încă 
1 500 de apartamente se vor con
strui In ansamblul Colentina, pe o 
alfă arteră d^ penetrație, coa din- 
șnre litoral. Pc Inelul principal dc 
circulație, la intersecția sosclci Co
lentina cu Mihai Bravu (Obor) a în
ceput construcția unui important 
ansamblu urban cuprinzind 900 dc 
apartamente (al cărui corp princi
pal va avea cincisprezece niveluri), 
precum și spații comerciale (prevă
zute la parter și primul etaj) ce 
vor completa zona Oborului. Tot 
pe inelul principal de circula
ție sint prevăzute să se rea
lizeze in anul viitor un prim front 
de circa 700 de aoartamente intre 
Piața Muncii și B-dul Ion Șulea. 
Alt ansamblu, atacat deocamdată 
cu 800 apartamente, este cel din 
zona Pctricani — Doamna Ghica, 
care se va dezvolta in anii viitori

șl care este destinat In mod dro«o. 
bit s.ilariaților platformei indus
triale Pipera. A început, parftlel cu 
lucrările din zona Parcului Tinere
tului, șl construcția a perie 500 d 
apartamente pe latura de est 
acestuia Lucrările, de un voiul 
mai redus, se vor realiza In com
pletare in marile ansambluri Titan. 
Drumul Taberei, Bcrceni. fiind pre
văzute cu preponderentă blocuri cu 
magazine la parter, precum și 
alte zone ale orașului.

Ca o caracteristică mai poat 
subliniat faptul că s-a urmărit 
mai bună repartizare a fondului 
nou ce se va construi in toate 
sectoarele Capitalei.

Concomitent cu blocurile de lo
cuințe. se vor realiza și dotările 
sorinl-culturale : crose cu peste 
5 400 locuri, grădinițe cu 1200 
locuri, școli sau extinderi insumînd 
151 dc clase, peste 87 000 metri pă- 
Irati de spații comerciale la parte
rul clădirilor : de asemenea, conti
nuă construcția magazinului uni
versal d;n Piața Uniri:, a comnic- 
xului piața Dorobanți, a dotărilor 
comerciale Independ.... cum sint
V moza și Ziduri între V ș.a 1” 
anul viitor va fi dai in folo«!nță 
snitalul de neurochirurgie din Bcr
ceni si vor continua lucrările la 
marele spital clinic dc 1 540 de pa
turi de pe Splaiul Unirii. De ase
menea. se vor da In fo'orintă ho
telul de pe Calea Dorobanți, con
strucție cu 20.de niveluri, si hote
lul de la Intersecția B-du’ui Repu
blicii cu strada Armenească.

— Dacă acesta-j stadiul lucrări
lor. ce ne rezervă viitorul ceva mai 
îndeoă-tat ? La ce lucrează acum 
proiectanțij ?

— O bună parte din proiectele 
ultimului an al cincinalului sint de

Așa va arâfa ansamblul de la 
intersecția șoselei Colentina cu 
șoseaua Mihai Bravu, unde in 
aceste zile au început pregăti

rile pentru fundații

asemenea gata ; altele sint in lucru 
și sintem angajați in a asigura pre
darea întregului volum dc docu
mentații pentru anul 1975 pină la 
30 mai anul viitor, asigurind astfel 
un decalai suficient pentru a crea 
constructorului condiții de atacare 
pc un front larg a lucrărilor ulti
mului an al cincinalului. Dc ase
menea. atenția este concentrată de 
pe acum asupra studiilor și deta
liilor de sistematizare pentru cin
cinalul 1976—1980. pentru a asigura 
proiectele din timp și in mai multe 
variante, pe diferite amplasamente. 
Din acestea se vor selecta si stabili 
prioritățile de realizare și eșalonare 
pe ani, in funcție de necesitățile 
impuse de dezvoltarea orașului

Convorbire consemnata de
Al. PLĂIEȘU

Heliade Rădulescu
avea dreptate

(Urmare din pag. D

neri. repetări, de parcă meritele în 
acest domeniu s-ar măsura cu kilo
gramul sau tona, sub impresia can
tității de tipărituri. Bunăoară. Uzina 
de autoturisme din Pitești a tipărit 
anul trecut nu mai puțin de zece 
cărți, mai mari sau mai mici. Plian
te care au costat mii și mii de lei. 
reprezentind. de fapt, in bună masară 
o autoreclamâ — nu întotdeauna e- 
xactă — a realizărilor uzinei. Aceeași 
pasiune pentru tipărituri se manifestă 
și la Grupul industrial petrochimic 
din localitate.

Adeseori, după cum atestă înseși 
planurile editoriale, se pornește de 
la ideea unor materiale concise, 
condensate, la indemina tuturor, dar 
odată cu trecerea 
practică, respectivele 
transformă in tomuri 
de sute si sute de pagini, cu desă- 
virșire inoperante în munca politică 
de masă. Iată un exemp’.u : Consiliul 
județean al sindicatelor Neamț a edi
tat, in 1973. printre altele, două lu
crări : ..La confluenta gindului cu 
fapta" și „Contribuții la cunoașterea 
istoriei mișcării sindicale d:n județul 
Neamț" (ambele semnate de Gh. Tă- 
nase si I. Diaconu). Cea de-a doua 
fusese inițial trecută in plan ca 
broșură. In fapt insă broșura a a- 
juns la un volum de peste 400 de 
pagini ! Au descoperit oare autorii, 
subit, atita material nou incit să fi 
fost nevoie pentru expunerea lui de 
un volum atit de... voluminos ? O 
răsfoim. în partea a doua, șase ca
pitole întinse pe circa o sută de pa
gini. cu ilustrații și explicații cu tot, 
sint identice cu o altă sută de pa
gini din cealaltă lucrare : identita
tea este atit de mare incit sini re
produse pină si greșelile de corectu
ră. In rest, fapte și date mărunte. 
Desigur, s-ar putea ca pentru unii 
istorici, datele publicate să prezinte 
vreun anume interes. In ce ne 
privește, ne exprimăm rezerva față 
de contribuția pe care o poate adu
ce respectivul volum de 400 de pa
gini privind istoria sindioatelor din 
județul Neamț la îmbunătățirea 
rnunrii sindicale, in organizarea în
trecerii pentru realizarea înainte dc 
termeD a cincinalului. Oare criticile 
cu privire la grandomanie și gigan- 
t.sm, să zicem in domeniul proiecte
lor de construcții, nu sint pe deplin 
valabile și pentru activitatea editori
al ? Faptul că drepturile de autor se 
plătesc și in funcție de numărul de 
coli tipărite ar putea să explice, dar 
in nici un caz să justifice dimensiu
nile unor astfel de lucrări.

Să răsfoim și alte lucrări. In ju
dețul Neamț, bunăoară, referate 
prezentate la sesiuni de comunicări, 
organizate de comitetul județean de 
partid, au fost publicate în două vo
lume. lnsumind circa 600 de pagini. 
Sint cuprinse, desigur, 
interesante.
experiența concretă in 
educație, care, in mod firesc, tre
buiau făcute cunoscute unui public 
cit mai larg. Acest conținut intere
sant ar fi (ost Insă mai bine evi
denția! și pus la indemina organiza
țiilor de partid dacă materialele ar 
fi fost sistematizate pe teme bine 
conturate.

Am răsfoit un sir de lucrări apă
rute in județul Argeș, cum «int : 
„Corbi — mindru plai ciobănesc", 
"BO ani de minerit in bazinul 
carbonifer Cimpulung-Muscel" și al
tele. In ciuda titlurilor care invită 
la lectură, numeroase pasinj ale a- 
cestora abundă In banalități și dat? 
îndeobște arhicunoscute, dar.. „Li
teraturizate'

Tot 
pentru 
și cit 
ia situația ca pe 
să se găsească gazde 
toare" sau „filantropice" ... 
lurite manuscrise, pe bună dreptate 
refuzate de editurile centrale. In 
bxrounie Comitetului pentru cultura 
și educație socialistă Argeș »e află 
și acum un------x- ■i" manu
scrise care.
formați, au -----
la diferite edituri din țară, 
citeva din titlurile lor :
cere In influenta romanticilor fran
cezi asupra prozei românești" (tra
ducere dm Limba franceză) ; „Glo-

la realizarea 
materiale se 

voluminoase.

Si aspecte 
mai ales cele privind 

munca de

pasiuni 
... multe

voluminoase se ajunge 
planuri locale 

„ințelegă- 
pentru le-

datorită aceleiași 
tipărituri cit mal 

mai

mare număr de mânu- 
după cum am fost in- 
făcut anterior popasuri 

L Cităm 
„Introdu-

In vacanța de iarnă a elevilor 
și studențilorVALEA PRAHOVEI DĂEXAMEN LA OSPITALITATE

sarul limbii române" voi. 
etc. La întrebarea noastră despre 
șansele acestor texte de a vedea lu
mina tiparului, președintele comite
tului județean de cultură si educa
ție socialistă. C. Dinischiotu. a 
răspuns : ..Le vom analiza pe 
fiecare in parte si. după caz. 
o să decidem...". Dar un astfel de 
răspuns eludează faptul că aseme
nea lucrări nici nu trebuiau, chiar 
?i după titlu, primite. . inteucit nu 
au nipiic comun cu sfera atribuții
lor precise ale comitetului, pe plan 
editorial.

Există In ultimul timp si o ade
vărată modă a monografiilor. De
sigur. dacă sint judicios concepute, 
monografiile pot înlesni cunoașterea 
unor tradiții înaintate, a operei 
unor personalități marcante, a rea
lităților de astăzi. Ar fi greu de spus 
cit de necesară este realmente o „mo
nografie" despre istoria forajului son
delor de petrol si gaze din Argeș, 
care inșiruie pe zeci si zeci de pa
gini... numele diferiților salariațl, 
de la paznici la cei ce se ocupă cu 
revizia utilajelor, de la dactilografe 
la inspectorii diferitelor comparti
mente etc. Aspecte aproape identice 
se pot intilni si in „monografiile" 
Autobazei de 'transporturi auto Pi
tești. întreprinderii de materiale 
de construcții Cimpulung-Muscel. 
ale comunelor Bascov. Colibași si 
altele. Nu înseamnă aceasta o crasă 
risipă de bani si hirtie ?

Evident, in acordarea „bunului de 
tipar" pentru asemenea lucrări tre
buie »să prevaleze aprecierea asupra 
conținutului concret, asupra contri
buției pe care o pot aduce la îmbu
nătățirea activității politice de masă. 
Dar in lucrări ca : „Ne vorbesc agi
tatorii". „De la om la om", editate 
la Pitești, constați că. de fapt, ele 
abordează teme generale cum sint 
„Omul, valoare supremă a societății 
socialiste". „Agitatorul, militant ac
tiv pentru realizarea sarcinilor care 
ne revin" și altele. Chiar recoman
dările care se fac in broșură asupra 
unor texte pentru „Agitația vi
zuală" au un caracter abstract, gene
ral : ..Să muncim in așa fel incit să 
transformăm perspectiva în realitate 
vie". „Avem sarcina să clădim vii- , 
torul de pe platforma prezentului" 
etc., etc. Ce află concret activul de 
partid, propagandiștii, agitatorii par- 

asemenea texte vecine cu 
cu vorbăria goală și 

Mai curind cum nu 
agitația vizuală și

TI

CĂUTATEBUNA
I(Corespondentul

Țuicu). — Munci-

E,
DIN JUDEȚUL DOLJ

PRODUSE ALE INDUSTRIEI LOCALE

CRAIOVA 
„Scinteii", N. . 
torii, inginerii și tehnicienii din 
unitățile aparținind Grupului 
întreprinderilor de industrie lo
cală DoIt. ca urmare a măsuri- _ 
lor întreprinse pentru folosirea 
mai completă a’capacităților de 
producție, a unei mai bune or
ganizări a locurilor de muncă, 
au reușit ca, Ln 11 luni din 
acest an, să realizeze, peste 
plan, o producție-marfă în va
loare de 33.8 milioane lei. A- 
cest succes se datorește, pe de 
o parte, creșterii productivității 
muncii cu 1 886 lei pe salariat.

CE MAI E NOU
LA SLATINA

în-

iar pe de altă parte, preocupă
rii pentru diversificarea produ
selor și imbunătățfrea calității 
acestora. Numai in acest an. au 
fost introduse in fabricație 46 
de noi produse, dintre care a- 
mintim’: garnituri de mobilă, 
împletituri din nuiele Si papu
ră, confecții metalice, articole 
din fier forjat, articole de uz 
casnic. Acțiunea de lărgire a 
gamei produselor continuă și în 
anul viitor. Din cele 48 produse 
prevăzute a se introduce in fa
bricația de serie in anul 1974. la 
45 s-a si pregătit documenta
ția tehnologică.

Vacanta de iarnă a 
elevilor șl studenților 
este foarte aproape. 
In stațiunile Văii Pra
hovei — Sinaia. Buș
teni. Poiana Țapului. 
Azuga — la cabanele 
din masivul Bucegi se 
fac intense pregătiri 
pentru. primirea tine
rilor oaspeți. Cum vor 
fi găzduiti. cu ce sur
prize vor fi intimpi- 
nați ? Intr-o discuție 
cu directorul ~ ’ 
Prahova, Ion 
nas, am aflat 
toarele ;

— în vacanta de 
iarnă, în vilele dc 
pe Vale si in caba
nele de la Poiana Sti- 
nii. Piatra Arsă. Po
iana Izvoarelor. Virful 
cu Dor. Gura Diham 
și altele, vom găzdui 
circa 6 000 de elevi și 
studenti. Acum sin
tem intr-o febrilă 
„campanie" de repa
rat, renovat. utilat 
spațiul de cazare : 
majoritatea vilelor si 
cabanelor 
pentru 
oaspeții, 
ccmbrie ...........
meteorologii prevăd o 
Iarnă geroasă. De a- 
ceeĂ. am asigurat'su
plimentar in camere 
peste 1 000 de pături 
călduroase de lină, 
alte materiale adec
vate de cazarma- 
ment.

— Si in ceea ce 
privește hrana oaspe
ților ?

— Avem o bună a- 
provizionare cu tot ce 
este necesar pentru 
ca meniurile zilnice să 
fie Îndestulătoare, va-

O.J.T. 
Scău- 
urmă-

sint gata 
a-si primi 
Pentru de
și ianuarie. ,.

riate șl gustoase. In 
plus, am asigurat o 
cantitate suficientă de 
struguri și alte fruc
te, pepsi-cola, apă 
minerală chiar și In 
cele mai de virf ca
bane.

— După cum 
știe, ’’’ 
studenți sint 
sați de sporturile 
iarnă. Ce noutăți 
puteti comunica 
această direcție ?

— Pirtiile de schi, 
sănius. bob. din îm
prejurimile orașului 
Sinaia, de pe platoul 
deschis al Virfului cu 
Dor. al Virfului Fur
nica. sint amenajate 
prin muncă patriotică 
de tinerii si cetățenii 
localnici. La ora ac
tuală se face înghe
țarea pirtiei de bob sl 
sănius de la Sinaia 
(in lungime de 1 100 
metri). De asemenea, 
se pregătește pentru 
..premieră" (vor avea 
loc concursuri in ca
drul „Cupei tineretu
lui") pirtia Internațio
nală de schi Sinaia, 
lungă de circa - 5 ki
lometri. Prin centrele 
dc închiriere a mate
rialului sportiv aje a- 
sociațiilor sportive din 
Sinaia vom asigura 
zilnic celor Interesați 
cuca 400 de perechi de 
schiuri. 200 de săniu
țe. sute de perechi de 
bocanci, hanorace, mă
nuși. căciuli. Amator'i 
de schi și săniuțe vor 
găsi materiale sporti
ve si la responsabilii 
cabanelor. In tot 
cursul vacantei se vor 
organiza competiții
sportive de masă

...... se 
mulți elevi și 

intere- 
de 
ne 
în

participarea studenți
lor. elevilor si a oa
menilor muncii aflați 
la odihnă. Mat tre
buie menționat că, 
în afară de profesorii 
de educație fizică, de 
instructorii ce vin o- 
dată cu elevii si stu
denții. vor mai con
tribui la practicarea 
sporturilor de iarnă 
ghizii noștri turistici.

— Dar vremea, na
tura, cum, concură la 
aceste pregătiri ?

— Anul acesta. Iar
na este foarte ge
neroasă. Valea Praho
vei si întregul masiv 
Bucegi se află sub 
o pătură groasă de 
zăpadă. In compa
rație cu anii trecuțl, 
pirtiile sint acum ex
celente. Deși cărările 
de munte au fost 
belșug acoperite 
omăt, se va face 
tuși si drumeție 
ristică. pentru că prin 
grija consiliului popu
lar orășenesc, drumu
rile au fost curățate, 
pe trasee s-au refăcut 
marcajele. Folosesc 
cest prilej pentru 
menționa și faptul 
oaspeții vor avea 
un program bogat 
excursii cu autocarele 
la . Brașov, Poiana 
Brașov și In ' alte 
locuri pitorești din 
împrejurimi. Pe toți ii 
asigurăm că se vor 
simți excelent, că vor 
petrece o vacantă de 

de neuitat

din 
de 
to- 
tu-

a- 
a 

că 
si 
de

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul
Scînteii"

curgind 
frazeologia, 
bombastică ? 
trebuie făcută 
munca de agitație in general !

Formalismul Iși găsește expresie 
șl in modul in care sint folosite a- 
ceste lucrări. Sau mai exact : ,4'"
malismul. sub seninul căruia 
născut, le însoțește in întreaga 
existență. Astfel, la Comitetul Jude
țean de partid Argeș am găsit can
tități apreciabile de broșuri zăcind 

* intr-un dulap. La cabinetul de ști
ințe sociale al Platformei chimice 
Săvlnesti. din toate lucrările editate 
pe plan județean nu am găsit decit 
două. Despre celelalte — zeci și zeci 
— care s-au tipărit, pur și simplu... 
nu se știa nimic. La C A P din co
muna Horești, iudetul Neamț de 
exemplu, afișe popularizind avanta
jele creșterii și contractării anima
lelor erau „depozitate" pe du
lapuri. Iată și un flagrant nonsens : 
broșura ..Avem suficiente rezerve 
de economisire a metalului" s-a di
fuzat la... întreprinderea textilă „Ar- 
gcșeana", In timp ce la U.A.P. mare, 
consumatoare de metal, nu a ajuns.

Deficiențele semnalate — care nu 
sint singurele si care, repetăm, pot 
fi intilnlte și in alte județe — condur 
la o concluzie unică : necesitatea ca 
organele județene de partid să ana
lizeze temeinic activitatea editorială 
pe plan local, să îndrume și să con
troleze mai îndeaproape munca tn 
acest domeniu, astfel incit să se a- 
signre apariția unor lucrări cu un 
continui bogat, valoros, elaborate cu 
competentă, pătrunse de —•*“ 
exigentă fată de calitatea 
rind tipărit si care să
unor oecesităti reale. Totodată. ;ste 
necesar 
tia puse la 
să 
cu ___
zgircenle. utilizat' 
crărl de valoare practică incontesta
bilă.

, că nu se vede pe toată în
tinderea autostrada care 
leagă orașul cu țara, pe 
marginile căreia au fost să
diți 25 000 de trandafiri...

L-am întrerupt, repe- 
tindu-i propriile cuvinte 
de la inceput :

— Totul e nou Ia Sla
tina !

DV. ȘT1TI
CUM ARĂTA UN.

BUDUROI ?

viță din casă, Interveni în 
discuție :

— Acum poate înțelegeți 
mal bine de ce am făcut 
atitea eforturi pentru a 
impinzi. cu conducte de 
apă întreaga platformă 
Cotmeana. Toate comunele 
și satele despre care vor
bea gazda noastră au azi 
pompe de apă pe ulițe. 
Noi, cei de la primărie, 
am fost ajutați de 
să forăm puțurile, 
săpatul și căratul 
mintului, astuparea i

fie 
mult

for-
8-au 

lor

spirit dc 
fiecărui 

răspundă

fondurile bănești și blr- 
.„ dispoziție îd acest «cop 
gospodărite cu răspundere, 

mai multă economie si 
numii centru lu-

pe 
etajului 11. ora- 
fi cuprins cu o- 
toate punctele 

Primarul repetă 
noastră :

Mătușa Dumitra Vasilo, 
din comuna Spineni—Olt, 
femeie trecută binișor de 
75 de ani. stă in odaia ma-

județ 
, iar 

pă- 
cana- 

lelor le-au făcut cetățenii. 
Unii dintre ei și-au tras 
conductele chiar in curte.

— Așa e, aprobă mătușa 
Dumitra.

întrebat noi. „Uite aceea 
nouă din mijlocul satului". 
Dacă am' văzut că primă
ria ne 
ne-am 
aici.

O oră . .... .... .
rul primarului din Bărăștl 
spunea la rindu-i :

— Are și nu prea are 
dreptate inginerul Manole. 
Parcă numai el voia casă? 
Și cooperatorii voiau. A- 
veam nevoie să facem și o 
școală nouă, magazine. Dar 
cine să le facă și cu ce ? 
In cele din urmă ne-a în
vățat nevoia. Am amenajat 
o cărămidărie cu o pro
ducție de 2 milioane de 
bucăți. Am organizat o

poartă de grijă, 
stabilit definitiv

mai tirziu, ajuto-
Documentarea pentru 

semnările care urmează a 
debutat cu această întreba
re banală :

— Ce mai e nou la Sla
tina ?

In loc să ne ofere imediat 
informația cerută, primarul 
orașului, tovarășul Radu 
Barbu, ne-a făcut o invita
ție cu totul originală. Am 
răspuns bucuroși, iar pes
te o jumătate de oră ne 
aflam cu toții pe terasa u- 
neia dintre cele mai înalte 
clădiri din centru. De 
acoperișul 
șui poate 
chii spre 
cardinale, 
întrebarea

— Ce mai e nou la Sla
tina ? Totul e nou I Dacă 
vă uitați spre Pitești, aveți 
in față panorama cartieru
lui Crișan I. căruia 1 s-au 
conturat in linii mari di
mensiunile : in preajmă se 
află noul spital unificat cu 
700 de locuri și noul hotel 
turistic „Parc", iar dincolo 
de cartier e uzina de uti
laj alimentar și întreprin
derea de aluminiu : spre 
șoseaua ce duce la Craio
va vedeți Dealul Grădiștei 
pe care cetățenii au plan
tat în toamnă 30 000 de ar
bori și arbuști, vedeți Ol
tul. pe care vor începe in 
curind ample lucrări hidro
energetice : iată și cartie
rul cel mai „bătrin". alcă
tuit din 2—3 mii de apar
tamente noi. intreorinde- 
rea de prelucrare a alumi
niului și fabrica de cabluri 
electrice (care se află in 
probe tehnologice), casa dr 
cultură a sindicatelor (in 
stadiu de finisare). Iar in 
clădirea aceea Înconjurată 
de «chele se va deschide 
un mare magazin univer
sal : iată cartierele Progre
sul T și Progresul II (in 
care de curind s-a mutat 
al 5 000-lea locatar), unde 
mulți dintre cetățenii ora 
șului și-au- cumpărat cas° 
noi. Păcat că nu putem 
face și o radiografie in 
subteran. Am putea vedea 
și noile conducte de apă. 
instalațiile de canalizare 
cele electrice, care se Întind 
oe sute de kilometri Păcat

re. ține soba in brațe și 
vorbește cu noi.

— Greul ăl mai mare, pe 
care l-am dus de cind e- 
raxn copil și pină mai acu’ 
un an. a fost lipsa de apă. 
M>'!t ( »mune din Jurul
Spinenilor. cum e Făgețe- 
lul. Topana, Leleasca. Do- 
broteasa. Simburești. cu 
grămada de sate de pe lin
gă ele. trăiau fără puțuri.

— Cum adică fără 
(uri tușă Dumitre ?

— Uite-așa. 
Ca să nu 
oamenii mai in 
săpau cite un 
fundul curții 
strîngea aoa de ploaie 
cea din zăpada topită. Ma
gazia a«ta de apă era le
gată printr-un șăntuc par
dosit cu nisip și pietriș de 
o altă groapă mai mică 
împrejmuită pe dinăuntru 
cu scinduri — un fel de 
buduroi. Din groapa mare 
beau fipâ vitele și giștelc. 
iar din a mică oamenii 
Dar cei mal multi n-aveau 
eleștee In grădină și că
rau apa din riuri de la 2-3 
kilometri 
cobillta...

Tovarășul 
primarul

ÎN COMUNA 
BĂRĂSTI 

CĂRĂMIZILE 
ERAU DREPTE !

DU

fără puțuri ! 
moară de sete, 

putere își 
eleșteu in 
Acolo se 

;i

depărtare Cu

I Gh. Sterpu. 
comunei, care 

:i noi oe o la-

Inginerul Gh. Manole 
tropoti prin curtea casei 
ca să-și scuture zăpada și 
noroiul dc pe cizme, apoi 
pătrunse in odaia in care 
ne aflam șl noi.

— Dacă veneați 
mine cu un an in 
nu încăpeați in 
zise el rizind. Știți, doar, 
că specialiștii nu sint în
totdeauna bine primiți in 
comunele unde sint repar
tizați după facultate. Ca
zul meu, de pildă. Cu ani 
in urmă am fost reparti
zat — împreună cu soția 
- aci la Bărăștl să facem 
agronomie. Condiții 
trai ? Nu tu casă, nu 
masă. Ne-am stabilit, 
tuși, intr-o odăiță mică la 
o gazdă. Au trecut anii. 
Era greu. Atunci ne-am 
gindit să plecăm. „Tocmai 
acum clnd v-am făcut 
casă ?!“ s-a mirat prima
rul. „Care casă ?" — am

pe la 
urmă 

casă —

de 
tu 

to-

Aproape că nu-țl vine să 
crezi. Din miinile unor 
oameni, care lucrează in
tr-o încăpere cit palma, 
ies produse de consum in 
valoare de milioane de lei: 
bibelouri, coșulețe, vaze, 
tăvi, pahare, carafei fruc
tiere... Totul e din sticlă 
colorată. Produsele atelie
rului sint binecunoscute 
pe piața județului, ba 
chiar solicitate insistent 
in Anglia, Elveția...

Ne-am interesat de ren
tabilitate.

— E foarte rentabil, că 
nu costă nimic materia 
primă ! — ne-a informat 
șeful atelierului.

— ?!
— Păi dacă totul e făcut 

numai din... cioburi topite?

O IMAGINE DE STUP

unitate de servire publică 
cu tinichigii, dulgheri, 
timplari, zidari. Atunci, 
altă apă a inceput să curgă 
p»î Vedea. Am înălțat o 
școală nouă, casa specia
listului, 20—30 de case 
pentru cooperatori. Acum 
numai cărămidăria aduce 
comunei un venit de pes
te un milion de lei anual. 
Poate că reușeam să fa
cem mai multe cărămizi, 
dar la inceput oamenii din 
comună erau nepricepuți. 
nu cunoșteau meserie. 
N-aveau de unde.

Ne pregăteam de pleca
re. Atunci, ajutorul de pri
mar se fol pe scaun și, 
probabil, părîndu-l-se că 
e prea aspră autocritica, 
adăugă :

— Pricepuți, nepricepuți... 
dar n-au ieșit din miinile 
lor cărămizile strîmbe 1

CIOBURI DE.. 
MILIOANE I

InAm ajuns pe Inserate 
apropierea comunei Scor
ni cești. La o aruncătură de 
praștie de drumul mare e 
un atelier meșteșugăresc 
căruia localnicii ii spun fa
brică. I-am pășit pragul.

Slătioara. Industria lo
cală a deschis in fosta 
moară comunală un mare 
atelier de țesătorie. Ne 
plimbăm printre șirurile 
de războaie. Citeva sute de 
fete și femei tinere lu
crează la gherghefuri cu o 
viteză uluitoare. Țes, spa
lă covoarele, le perie, le 
tund. Sint fete din Slăti- 
oara, din Găneasa, Brinco- 
veni, Teslul, Curtisoara și 
Pleșoi. In fosta moară co
munală. Paula și Constan
ța, Floarea și Veta scot o 
producție de citeva milioa
ne de lei. Stăm de vorbă 
cu Constanța Nicola :

— Ne place foarte mult 
să lucrăm la covoare. Mai 
ales iama, cind acasă nici 
nu avem ce face. Pe dea
supra, clștigăm bine, 
voarele ieșite din 
noastre le vedem 
in magazinele din ___
Dar ele ajung și in maga
zinele din Austria, Spania, 
R.F.G. Ne mindrim. Un 
singur lucru ne supără. 
Nu înțelegem de ce nu ne 
lasă industria locală să lu
crăm la domiciliu. Am pu
tea avea și grijă de copii, 
de casă, n-am mai veni 
pe jos atițla kilometri. 
Atelierul ar cîștiga și eL 
Ar face economie de com
bustibil, de energie.

Chiar așa. 
lasă ?

Co- 
miinile 
adesea 

oraș.

de ce nu le

Gh. 
Em.

GRAURE 
ROUĂ

1

20.de
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în

in lelepT.inia UNIUNII ARTIȘ- 
1ILOR PLASTICI. Consecvența, 
justețea acestor principii, dorința 
de pace și de colaborare au intrat 
d’n nou in atentia întregii lumi.

rr:n prezenta dumneavoastră în 
nimerite poli

tic-'. prin vocea cu care purtați pre
tutindeni dorința de indcpendAntă, 
d-* muncă și cooperare internațio
nală a țării noastre, prin sensul 
roal ș( puternic aJ ideii de egalitate 
in drepturi, al spiritului de destin
dere șt afirmare a idealurilor de 
prog't.s și demnitate umană, prin 
dovada unei legături indisolubile 
In're po -.’ica națională și intemn- 
țion-lă. România devine o prezentă 
vie. socialistă, expresie a unei po
litici bazate pc o adincă Înțelegere 
a realităților istorice ale contem- 
poraneltâtii.

Noi, artiștii plastici, urmărind 
călătoria dumneavoastră ca pe un 
moment Internațional deosebit de 
important, cu ample semnificații, 
vă încredințăm că sintem și vom 
fi permanent alături dc dumnea- 
vcy.strlL de Partidul Comunist Rn- 
m n. că soita pe care ați purtat-o 
peste ocoar Întrunește intreaga 
adeziune a membrilor uniunii 
noastre, care văd in activitatea 
dumneavoastră expresia voinței po
porului întreg.

Artiștii plastici 
mosc pentru tot 
treprindeți pentru 
primindu-si totodată

vă mulțu- 
ceea ce in- 
România. ex- 

------- satisfacția 
pentru extinderea schimburilor cul
tural-artistice, pentru posibilitățile 
create ca srta noastră plastică să fie 
prezentă cu manifestări do presti
giu in lume, pentru multiplele as
pecte care au făcut obiectul recen
tei vizite.

Prin operele realizate de creato
rii plastici, prin valoarea umanista 
a mesajului artistic ne vom strădui 
să f.m la Înălțimea la care țara 
noastră s-a ridicat prin politica in
ternă și externă marxist-leninistă 
a partidului nostru, la înălțimea 
exemplului României socialiste in 
lume, nemijlocit legat do contribu
ția dumneavoastră lucidă, de 
prestigioasa dumneavoastră perso
nalitate".

Aceleași senfimen'c se regăsesc sț 
telegrama UNIUNII COM

POZITORILOR. in care se spune : 
..Compozitorii și muzicologii vă ex
primă cele mai profunde și sincere 
sentimente de mulțumire pentru 
rodnica activitate pe care ați des
fășurat-o in cursul călătoriei 
Statele Unite ale Americii.

Am urmărit cu vie satisfacție 
contribuția dumneavoastră consec
ventă și substanțială la statornici
rea unui climat nou in viața poli
tica a lumii contemporane, pe te
meiul egalității in drepturi și res
pectului reciproc, al suveranității 
și jndependenței tuturor statelor, 
indiferent de mărimea și orânduirea 
lor socială.

Trăim sentimente de adincă sa
tisfacție pentru că. și. de această 
da’-ă. țara noastră a purtat solia 
înaltă și nobilă a păcii și demni
tății umane, pentru că, prin dum
neavoastră. glasul României socia
liste s-a făcut auzit o dată mai 
mult, in arena politică internațio
nală. generând ecouri puternice și 
subliniind prestigiul de care se 
bucură țara noastră, politica parti
dului nostru comunist și activitatea 
dumneavoastră neobosită.

Exprimindu-ne deplina adeziune, 
urmind neabătut politica Partidului 
Comunist Român, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, că această nouă și 
strălucită acțiune internațională în
seamnă pentru compozitorii și mu
zicologii români un puternic imbold 
dat activității lor. pusă in slujba 
dezvoltării continue a culturii și 
artei socialiste".

..Vizita dumneavoastră în Statele 
Unite ale Americii. poziția partidu
lui si statului nostru in problemele 
politicii externe, pe care dumnea
voastră ati exprimat-o creator — șe 
apune in telegrama adresată în 
numele OAMENILOR DE ARTĂ 
DIN INSTITUȚIILE TE ATRALE 
ȘI MUZICALE — reprezintă un 
succes al politicii partidului nostru, 
in fruntea căruia vă aflațl, dove
dind clarviziune științifică, o con
secventă atitudine înalt patriotică 
și profund internaționalistă.

Ca în atitea alte prilejuri, ne ex
primăm Și d - acoa.stă dată totala 
noastră adeziune fată de poziția a- 
doptată de dumneavoastră, fiu Iu
bi’ al poporului nostru, m’litant ac
tiv și creator, pentru triumful in 
lume al ideii de independență și 

" suveranitate, al cauzei păcii.
Oamenii din instituțiile teatrale șl 

muzicale văd in înfăptuirea neabă
tuta a politicii partidului, în ascen
denta și in suocesole ei însuși 
destinul luminos al societății noas
tre socialiste multilateral dezvol
tate.

Cu solemnitate și emoție, îngă- 
duiți-ne. mult stimate tovarășe 
secretar general, să vă asigurăm că 
toți creatorii in domeniul teatrului 
și muzicii sint solidar legați de in
teresele fundamentale tale partidu
lui și statului nostru, hotâriți să 
slujească prin munca și talentul 
lor cauza socialismului, să nu pre
cupețească nici un efort pentru a- 
jy-.careta principiilor clarvăzătoa-e 
ale Politicii partidului Comun-'st 
Român, pentru ca idealurile cele 
mai înalte ale poporului, indisolu
bil legate de ființa și activitatea 
dumneavoastră, să devină realitate 
puternică a destinului de mline al 
națiunii noastre".

„Creatorii de film, toți lucrătorii 
din cinematografia noastră — se 
afirmă in telegrama ASOCIA
ȚIEI CINEAȘTILOR — au urmă
rit cu deosebit interes vizita de 
importanță istorică pe care ați efec
tuat-o in Statele Unite ale Ameri
cii. o nouă și excepțională contri
buție la întărirea legăturilor de 
prietenie șl colaborare intre po
porul român și poporul american. 
la triumful Ideilor de pace și 
bună înțelegere intre toate statele 
lumii.Sintem mindri de faptul că si cu 
prilejul acestei vizite ați afirmat 
intr-un mod strălucit principiile 
po’iticii externe a României socia
liste elaborată d« Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.

Dialogul sincer și constructiv pe 
care 1-ațl deschis cu președintele 
Statelor Unite ale Americii. cu șe
fii altor state, s-a situat pe prim 
ptan in atenția tuturor popoarelor, 
mari sau mici, care recunosc In 
persoana dumneavoastră un me
sager neobosit al idealurilor înalte

do pace șl umanitate, un luptător 
consecvent pentru apărarea princi
piilor nobile do Independentă și su
veranitate națională. ' 
tuturor problemelor 
calea tratativelor.

Creatorii filmului 
In strălucita dumneav< 
tate un exemplu .
puternic $1 Inegalabil îndemn In a 
făuri operele de nrîfl cinematogra
fică pe care le așteaptă do la ei 
Întregul n->stru ponor, de a con
tribui astfel, cu talent șl dăruire, 
la importanta sarcină p^ rare parti
dul o încredințează tuturor oame
nilor de artă — formarea $1 edu
carea omului societății noastre so
cialiste multilateral dezvoltate".

de rezolvare a 
litigioase pe

românesc văd 
•oastră activl- 

Insuflelitor. un

Sintem încă sub puternica impre
sie a rezultatelor vizitei dumnea
voastră și ținem ca și cu acest pri
lej să vă încredințăm de adeziunea 
noastră totală la politica do mare 
Înțelepciune pe care o promovați 
și infăptuițl In fruntea partidujul 
șl stalului, spre binele României, 
al națiunii noastre socialiste — se 
subliniază in telegrama adresată 
de Comitetul județean VRANCEA 
al P.C.R.

Inimile noastre au vibrat 
bucurie și mindrie patriotică 
înaltele aprecieri făcute de 
ședințele Statelor Unite ale 
rlcii adresate personalității 
neavoastră, rolului remarcabil 
care il aveți in soluționarea celor 
mal vitale probleme ale omenirii. 
In asigurarea păcii, dreptății și în
țelegerii intre popoare.

Declarațiile comune și acordurile 
Incho ate — documente de excep
țională Însemnătate care statuează 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței 
51 suveranității, al neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc in relațiile dintre cele două 
țări — reflectă eforturile perma
nente ale României, ale dumnea
voastră. iubitul nostru conducător, 
de a instaura egalitatea in drep
turi între stat.? Indiferent de 
mărimea lor. de a Întrona o 
ordine bazată pe dreptate și echi
tate internațională. Ele pun ba
zele unei cooperări in domeniul 
economic și tehnico-stiintif.c de 
lungă durată Intre România și Sta
tele Unite ale Americii. corespun
zător intereselor celor două po
pea -e.

Vă asigurăm, tovarășe Ceaușcscu, 
că grijii permanente ce o manifes
tați de a asigura intregului nostru 
popor un loc cit mai demn în rin- 
dul celorlalte popoare ale lumii noi 
li vom răspunde punind intreaga 
putere de muncă și dăruire comu
nistă pentru înfăptuirea politicii 
partidului, vom face totul ca locui
torii județului nostru in frunte cu 
comuniștii să nu-și precupețească 
eforturile in vederea înfăptuirii tu
turor prevederilor planului de stat 
pe 1974, dezvoltării și înfloririi eco
nomiei, științei și culturii scumpei 
noastre patrii.

cu 
la 

pre- 
Ame- 
dum-

pe

Sintem fericiți că solia poporului 
nostru in frunte cu dujnnoavoastră, 
iubite tovarășe Ceaușcscu, a fă
cut $1 do această datfl să triumfe 
Ideile nobile alo principiilor ce 
trebuie să stea la baza relațiilor 
Intre toato popoarele lumii.

Atenția deosebită cu care ati fast 
înconjurat in decursul vizitei și 
simpatia manifestată de poporul 
american demonstrează cu priso
sință că politica de pace, prietenie 
șl colaborare intre ponoare, pro
movată de România socialistă, de 
dumneavoastră personaj, se bucură 
de cea mal tnaitfi apreciere In 
tontă lumea. aceasta constituind 
singura alternativă constructivă, 
sănătoasă, ce trebuie urmată de 
toate popoarele în viața Interna
țională.

No exprimăm adeziunea totală 
față de politica științifică realistă 
a partidului nostru, față de modul 
strălucit in care ați reprezentat in 
cadrul acestei vizite cele mai no
bile aspirații de pace constructivă 
și colaborare internațională, de 
prietenie intre popoare. față de 
Interesele fundamentale de pros
peritate ale poporului român, ne 
earo-1 serviți cu nesecată energie 
și credință.

împreună cu întregul nostru po
por — se spune in telegrama Co
mitetului județean CI.UJ al P.C.R. 
— oamenii muncii 
meleaguri au 
timă mindrie 
dumneavoastră,

de pe 
urmărit cu 
patriotică 
Iubite

aceste 
legi- 

vizita 
tovarășe

importanța inițiativelor dumnea
voastră politice care vă fac să vă 
fiflați permanent In actualitate.

Dind glas gindurilor și senti
mentelor oamenilor muncii din ju
dețul Constanța, ne exprimăm Încă 
o dată adeziunea față de rezultatele 
deosebit de rodnice pe plan politic 
și economic ale vizitei dumneavoas
tră in Statele Unite, angajindu-ne 
sâ ne aducem contribuția la indc- 
plinirca cincinalului înainte de ter
men. cu convingerea că in felul a- 
ce.sta acționăm pentru înflorirea șl 
propășirea națiunii noastre, pentru 
consolidarea prestigiului interna
țional nl României socialiste.

Vizita făcută de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușcscu, 
In Statele Unite alo Americii, a fost 
un eveniment politic dc importanță 
Istorică, al cărui conținut ridică pe 
noi trepte rolul activ al politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, prestigiul de caro se 
bucură In lume România socialistă, 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, ca una dint.ro cele 
mat remarcabile personalități con
temporane, a cărei contribuție 
» fost șl este hotăritoare in 
Instaurarea unor relații noi in viața 
internațională, in asigurarea unul 
climat de încredere șl destindere 
intre țări și popoare, se spune tn 
telegrama adresată de Comitetul 
județean SIBIU al P.C.R.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră. de intreaga dumneavoastră 
activitate, noi, muncitorii, țăranii, 
intelectualii — români, germani,

nul lor ncord și Înalta 
ciere față de rodnica 
vitate pe care ați depus-o pe par
cursul acestei vizite — expresie 
grăitoare a politicii Inicrnaționale 
constructive a României socialiste, 
promovată cu consecvență și clar
viziune dc dumneavoastră, repre
zentantul cel mai autorizat al idea
lurilor și năzuințelor națiunii, pur
tător statornic al mesajului ei dc 
pace și prietenie intre toate 
poarele lumii.

Rezultatele remarcabile ale 
zitei, multiplele manifestări 
simpatie și respect față de poporul 
român. față de dumneavoastră 
personaj, vin să demonstreze Încă 
o dată, cu elocvența faptelor, că 
marile probleme ale contempora
neității, făurirea unei lumi mai 
drepte și mal bune pot fi solu
ționate numai pe calea înțelegerii, 
prin dialogul deschis și sincer, al 
angajării și respectului reciproc, 
că există nenumărate posibilități 
de conlucrare activă Intre țări, 
Indiferent de orinduirea politică, 
de mărimea lor sau stadiul dez
voltării economi co-soci ale.

Răspunzind eforturilor șl grijii 
pe care le manifestați permanent 
pentru propășirea patriei noastre 
socialiste, încredințăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general, de 
angajarea totală a comuniștilor, n 
tuturor 
județul nostru 
ghiari, germani 
zarea exemplară, Înainte de ter-

po-

vi
de

oamenilor muncii din 
români, ma- 
pentru reali-

©

©

Cuvîntul organizațiilor de partid: înaltă apre
ciere pentru consecvența unei politici care 
îmbină strins slujirea intereselor poporului, 
ale României socialiste, cu spiritul respon-
sabilității internaționale. I

Expresii ale prețuirii acordate de oamenii de 
artă activității rodnice, constructive a secre
tarului general al partidului nostru pe arena 
mondială.

să știm că vă putem intlmplna la 
sosirea din istorica dumneavoastră 
vizită în Statele Unite ale Ameri- 
cii cu vestea că judelui Prahova 
a îndeplinit pl anvil po primii trei 
ani al cincinalului, urmind să ob
ținem. plnă la sfirșitul lunii de
cembrie, un spor de producție de 
peste 1,4 miliarde lei.

Râspunzind îndemnurilor șl indi
cațiilor prețioase pe care ni le-ați 
transmis cind am avut cinstea de 
a vă primi in mijlocul nostru. în
făptuind exemplar sarcinile stabi
lite de cel dc-al X-lca Congres și 
de Conferința Națională al- 
ciulul, ne angajăm, mult Iubite 
varășe Nicolae Ceaușescu. să 
cern totul pentru a amplifica 
mensluntle participării noastre

narti- 
lo- 
fa- 
di- 

__  . . . la 
dezvoltarea mulljlaterală a patriei, 
la înălțarea 
dragi pe noi 
civilizație.

României 
trepte

I noastre 
progres și

efectuat-o 
în Statele 

stimate tova-
Vizita pe 

timp de mal .. . 
Unite aile Americii. 
râșe secretar general. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușcscu, se Înscrie 
ca uh deosebit moment pe linia 
extinderii și adincirii relațiilor de 
prietenie și colaborare politică, e- 
conomică și culturală dintre Româ
nia și țara vizitată, se încadrează 
in sfera largă a acțiunilor între
prinse de partidul și statul nostru, 
personal de dumneavoastră. In di
recția promovării. înțelegerii și co
operării intre popoare, se arată 
In telegrama Comitetului jude
țean COVASNA al P.C.R.

Inscriindu-se ca un moment de 
Importanță istorică cu profunde 
ecouri pe cele mai diverse meri
diane ale lumii, această vizită, prin 
telurile și rezultatele ei multiple, 
evidențiază concordanța deplină a 
politicii partidului și statului nos
tru cu dezideratele majore ale 
omenirii contemporane.

Convinși fiind de importanța vi
zitei, toți locuitorii acestui meleag 
al patriei socialiste — români și 
maghiari — Iși exprimă profunda 
lor stimă șt încredere nețărmurită 
față de tot ceea ce înfăptuiesc 
partidul și statul nostru pentru fe
ricirea șl bunăstarea poporului, 
pentru ca patria noastră, poporul 
său harnic și talentat, sub condu
cerea înțeleaptă a Parț’dului Co
munist Român, a dumneavoastră 
— conducător înțelept și iubit — 
să se ridice pe cele mai înalte 
culmi ale culturii și civilizației.

Vă încredințăm, mult stimate 
varășe Nicolae Ceaușescu, că, în
suflețiți de înaltul exemplu 
care dumneavoastră — cel mai 
bit fiu al poporului român — ni-1 
oferiți permanent, oamenii muncii 
din județul Covasna, strins uniți in 
Jurul Partidului Comunist Român, 
al dumneavoastră personal, iși 
vor dărui și în viitor intreaga ener
gie fizică și intelectuală pentru în
făptuirea sarcinilor reieșite din 
programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

care 
multe

de

to-

pe 
iu-

Nu există om al muncii — se a- 
rată in telegrama Comitetului jude
țean GALAȚI al P.C.R. și consi
liului popular județean — care să 
nu fi vibrat cu toată intensitatea, 
să nu fi fost niîndru, urmărind fi
rul acestei vizite, unde prin persoa
na dumneavoastră a vorbit o na
țiune robustă in convingeri șl as
pirații, o țară care reprezintă o 
forță a păcii de prim rang in con
temporaneitate.

Aveți marele merit, iubite condu
cător al partidului nostru, de a fi 
dovedit tuturor, cu prilejui vizitei 
in S.U.A. — atrâgindu-vă simpa
tia, adeziunea .și admirația sinceră 
a opiniei mondiale — că vocea unui 
popor mic numericește. , _ 
in fapte și aspirații poate 
asa cum a dorit-o el, 
dea conținut tendinței 
oamenilor muncii de 
deni de a-și călăuzi

dar mare 
să răsune 

poate să 
firești a 
pretutin- 

wv... — ~ v- _____ pașii pe
drumul unui destin umanist, de a 
clădi edificiul universal al unei păci 
și securități reale, durabile, bazate 
pe relații sănătoase, rodnice, prie
tenești, echitabile.

Sintem mindri de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și sin
tem mindri pentru că, iată, dimen
siunile inalte ale personalității dum
neavoastră sint recunoscute deschis 
in fața lumii întregi in cuvinte de 
ecou, care fixează in memoria con
temporaneității și a viitorului fi
gura proeminentă a unui strălu
cit om politic și de stat român, a 
unui desăvirșit exponent al luptei 
pentru pace, care a devenit sim
bol de netăgăduit al conlucrării 
internaționale. deschizind. prin 
eforturi constante, curajoase, por
țile unor dialoguri necesare, deo
sebit de importante pentru omeni
re. in momentele hotăritoare pen
tru destinele ei. pentru istoria sa 
viitoare.

împreună cu întregul nostru po
por. comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Timiș — români, 
germani. maghiari, sirbi și de alte 
naționalități — au urmărit cu 
viu interes și profundă satisfacție 

pe care dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. ați efectual-o re
cent in Statele Unite ale Americii.

Este pentru noi toți un motiv de 
justificată mindrie. se spune in te
legrama adresată de Comitetul ju
dețean TIMIȘ al P.C.R. — faptul că 
vizita in Statele Unite ale Americii 
— demonstrind incă o dată justețea 
politicii externe marxist-lepiniste 
a pariidului nostru, ale cărei coor
donate au fost stabilite de Con
gresul al X-lea al P.C.R. — a adus, 
prin puternicul său ecou interna
țional. o nouă și importantă con
tribuție la creșterea prestigiului 
internațional al Republicii Socia
liste România, care se afirmă cu 
consecvență și înaltă responsabi
litate ca un factor de progres și 
destindere in viața politică con
temporană.

Folosim și 
ne exprima 
recunoștință 
esențială pe

acest prilej spre a 
marea admirație și 

pentru contribuția 
&Te dumneavoastră, 

tovarășe Nicolae Ccaușescu. o adu
ceți. cu clarviziunea Și perseveren
ța ce vă caracterizează, la stator
nicirea in relațiile internaționale a 
unui curs nou. in deplină confor
mitate cu aspirațiile poporului 
nostru, ale forțelor păcii și socia
lismului din intreaga lume.

In numele oamenilor muncii din 
județul IALOMIȚA, comitetul jude
țean de partid și consiliul popular 
județean iși exprimă deplina satis
facție și mindrie patriotică pentru 
rezultatele deosebit de fructuoase 
cu care ați încheiat una din cele 
mai Importante acțiuni din viața 
internațională ale acestui an — vi
zita întreprinsă in Statele Unite 
ale Americii.

I

© Angajament însuflețit din fabrici și uzine, din 
unități agricole, din ministere, de pretutindeni: 
prin noi succese în construcția socialistă vom 
sprijini creșterea continuă a prestigiului 
României în lumea contemporană.

consemnate 
semnată de 
președintele

NA LE, din Îndemnul celor mai 
profunde sentimente și convingeri 
pe care le nutresc toți cei ce slu
jesc palria sub drapel, se subli
niază că, împreună cu Întregul 
popor, militarii armatei noastre au 
Urmărit cu viu interes și adincă 
recunoștință rodnica activitate pe 
care a desfășurat-o președintele 
Consiliului de Stat in slujba cau
zei cooperării .și înțelegerii Intre 
popoare, a păcii și securității In 
lume.

Elocventă afirmare a politicii 
externe profund constructive a ță
rii noastre, elaborată de Congresul 
al X-lca și Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român, 
această vizită, convorbirile pe care 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușcscu, le-ați purtat cu 
personalități de frunte ale vieții 
politice șl economice a S.U.A., În
țelegerile și documentele semnate 
constituie un puternic stimulent 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare între popoarele român 
și nord-american, o contribuție de 
cea maf mare însemnătate la 
cursul ascendent al proceselor po
zitive contemporane, la crearea 
condițiilor pentru ca toate națiu
nile să se poată dezvolta liber, In 
conformitate cu voința și intere
sele proprii.

Folosim acest prilej pentru 3 vă 
raporta, tovarășe comandant su
prem, că militarii armatei noastre, 
urmind cu fermitate politica par
tidului, pe care o susțin neabătut, 
nu-și precupețesc eforturile pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce le-ațl 
trasat privind întărirea capacității 
de luptă a unităților și marilor 
unități, iși perfecționează neîncetat 
pregătirea de luptă și politică, 
pentru a fi gata în orice moment 
să apere, umăr la umăr cu în
tregul popor, cuceririle revoluțio
nare, independența și suveranita
tea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

în telegrama adresată de CON
SILIUL POLITIC SUPERIOR AL 
ARMATEI, comuniștii militari Iși 
exprimă profunda satisfacție si 
mindria patriotică pentru excep
ționala activitate pe care a des
fășurat-o președintele Consiliului 
de Stat in cursul vizitei Întreprin
se In Statele Unite ale Americii si 
iși reafirmă deplina adeziune la 
politica externă, marxist-leninistȘ 
a partidului și statului nostru.

Ceaușescu, In Statele Unite ale 
Americii și iși exprimă totala 
lor satisfacție fată de rezul
tatele ei. Prin valoarea convorbiri
lor purtate și a documentelor sem
nate, vizita se înscrie ca un impor
tant eveniment istoric care a creat 
un cadru nou pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
intre România și Statele Unite și 
ca o contribuție de seamă la cauza 
generală a destinderii și bunei în
țelegeri între popoare, la cauza 
păcii și cooperării internaționale.

După ce se dă o înaltă apreciere 
declarației comune — expresie a 
voinței ferme a celor două țări cu 
orinduiri sociale diferite si de mă
rimi diferite de a adinei și dezvolta 
raporturile dintre ele și de a le așeza 
pe temelia trainică a principiului 
dreptului fiecărui stat la existență, 
independență și suveranitate, egali
tății in drepturi a tuturor statelor, 
dreptului lor de a-și alege si dez
volta liber sistemul politic, social 
și economic — și declarației 
comune cu privire la dezvol
tarea relațiilor economice, in te
legramă se spune ; Sintem mindri 
că prin cuvîntul și semnătura dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aspirațiile pro
fund umaniste ale poporului român, 
de bună înțelegere, pace, cooperare 
intre popoare și prosperitate gene
rală. ridicate la rangul politicii de 
stat, s-au afirmat din nou ca un 
factor constructiv-activ al vieții in
ternaționale.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Cluj — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
văd in politica internă și externă 
a partidului și statului nostru pro
pria lor politică și dau o înaltă a- 
preciere contribuției determinante 
pe care dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o aduceți la ela
borarea ei și modului exemplar, 
clarviziunii, principialității și con
secvenței cu care o promovați in 
numele poporului și al țării.

Alături de întregul nostru popor 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
Județul CONSTANTA — se arată in 
telegrama comitetului județean de 
partid —au urmărit cu deosebit in
teres vizita întreprinsă de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Statele Unite 
ale Americii. care a demonstrat 
incă o dată prestigiul și aprecierea 
de care se bucură partidul și sta
tul nostru politica sa. la a cărei 
elaborare și înfăptuire dumnea
voastră aveți un rol însemnat.

Considerăm că vizita dumnea
voastră. convorbirile pe care le-ați 
avut cu președintele Nixon, cu alți 
oameni politici și de afaceri ameri
cani, documentele semnate, precum 
și rezultatele obținute sint deosebit 
de prețioase, ele ilustrind conclu
dent simpatia si prețuirea de care 
se bucură (ara noastră, subliniind

maghiari. — din județul Sibiu, string 
uniți in jurul partidului și al iubitu
lui său conducător, vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ccaușescu, că vom face totul pen
tru a ne spori contribuția la accele
rarea ritmului dezvoltării multilate
rale a patriei noastre, că vom face 
din fiecare clipă a muncii și vieții 
noastre măsură a dragostei și res
pectului pe care vi-1 purtăm, teme
lie sigură a construcției noastre so
cialiste.

Cu inima plină de adincă min
drie. comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul BOTOȘANI - ase
menea intregului popor — am urmă
rit desfășurarea întregii vizite pc 
care ați efectuat-o in Statele Unite 
ale Americii și in cadrul căreia, prin 
puternica dumneavoastră personali
tate politică — unanim recunoscută 
pe plan internațional — prin înaltele 
dumneavoastră calități de comunist 
încercat șl patriot înflăcărat, ați a- 
dus o strălucită afirmare a princi
piilor care călăuzesc politica exter
nă a partidului și statului nostru, a 
năzuințelor sale de pace, prietenie 
șl colaborare cu toate popoarele 
lumii.

Documentele importante semnate 
cu prilejul vizitei in spiritul acestor 
principii oglindesc pe deplin gindu- 
rile și sentimentele națiunii noas
tre, năzuințele și aspirațiile sale, 
aduc o contribuție de cea mai mare 
însemnătate la creșterea prestigiu
lui României socialiste — a stimei, 
încrederii și respectului de care se 
bucură pe toate meridianele 
globului.

Sintem pe deplin convinși că ele 
vor impulsiona și amplifica rela
țiile pe multiple planuri dintre 
România și Statele Unite ale Ame
ricii, spre binele poporului român 
și al celui american, că iși vor 
exercita o puternică și pozitivă in
fluență asupra climatului interna
țional actual.

Strins uniți in jurul partidului, 
al Comitetului Central, vă asigu
răm, iubite tovarășe Nicolae 
Ccaușescu — se subliniază in în
cheierea telegramei adresate dc Bi
roul Comitetului județean Botoșani 
al P.C.R. — că sintem pe deplin 
mobilizați în realizarea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din docu
mentele recentei plenare comune a 
Comitetului Central a! Partidului 
Comunist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, că nu vom precupeți nici 
un efort in vederea creșterii \ efi
cientei întregii noastre activități, a 
sporirii contribuției noastre 
făptuirea înainte de termen 
tualului cincinal.

Organizația județeană de 
toți locuitorii meleagurilor 
vene — se 
Comitetului 
BRAȘOV -

la in- ’ 
a ac-

partid, 
brașo- 

arată in telegrama 
județean de partid
iși exprimă depll-

men, a sarcinilor ce ne revin In 
actualul cincinal, conștienti că prin 
aceasta ne sporim aportul la în
florirea și prosperitatea multilate
rală a patriei noastre dragi. Ia 
creșterea prestigiului ei și al socia
lismului in lume.

Aceeași înaltă apreciere față de 
vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In Statele Uni
te ale Americii exprimă in telegra
ma sa Comitetul județean ALBA al 
P.C.R.

Rezultatele deosebit de fructuoa
se ale acestei vizite, înaltele apre
cieri pentru contribuția persona
lă adusă la promovarea noilor re
lații dintre statele lumii, pe baza 
egalității in drepturi, respectării 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
Interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, evidențiază 
Incă o dată personalitatea dum
neavoastră de eminent om oolitic, 
prestigiul mereu crescînd de care 
se bucură azi pe toate meridianele 
globului România socialistă.

Profund atașați politicii 
ne și externe a 
sfatului nostru, 
îndemnurile și 
neavoastră personal, 
re nobilei cauze ... ______
continuă a tării noastre, de ridi
care a poporului pe noi trepte ale 
civilizației și progresului, a bună
stării sale materiale și spirituale, 
oamenii muncii din județul Alba, 
români, maghiari. germani. in 
frunte cu comuniștii, transpun cu 
cinste in viată sarcinile ce le re
vin din amplul program de dez
voltare economică și socială a 
tării, elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.

Prin măsurile politice și orga
nizatorice stabilite vom face totul 
pentru ca prevederile planului pe 
anul 1974. ritmul înalt dc 19 la sută 
al creșterii producției industriale, 
sarcinile ce ne 
agriculturii 
succes.

Rezultatele vizitei - 
In declarația comună 
dumneavoastră și 
Nixon — atestă încă o dată faptul 
că marile probleme ale contempo
raneității nu pot fi soluționate de
cit pe baza înțelegerii între po
poare, că in etapa actuală toate 
țările, indiferent de mărimea lor. 
pot și trebuie să devină factori 
activi ai asigurării păcii, că atunci 
cînd relațiile dintre state se ba
zează dc principiile respectării su
veranității și independenței națio
nale. a neamestecului în treburile 
interne ale altor țări, a egalității 
In drepturi și avantajului reciproc 
se pot obține realizări din cele 
mal importante, in toate domenii
le. se sene In to’errr'ima Corn’te
lului județean ILFOV al P.C.R 
și a consiliului popular județean.

Sintem constienți și in același 
timp mindri că prestigiul interna
țional de care se bucură in pre
zent România, 
il îndeplinește în 
in asigurarea ----- -----
pace și colaborare intre țările lumii 
se datoresc in primul rind dum
neavoastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ccaușescu, care v-ați remarcat ca 
unul dintre cei mai proeminenți 
conducători de state de pe glob, 
prin înțelepciunea și marile calități 
de om politic de care dați dovadă.

rolul De care 
mod strălucit 

unui climat de

să

Inter-
partidulul și 

însuflețiți de 
exemplul dum- 

de dărui- 
de înflorire

revin In domeniul 
fie îndeplinite cu

înflăcărate de 
patriotică —

oCu sufletele 
adincă mindrie ,_______
spune In telegrama Comitetului 
Județean PRAHOVA al P.C.R. — 
am urmărit pas cu pas vizita ofi
cială pe care atl intreorins-o, vă- 
zind In cuvintele dumneavoastră, 
In fiecare din contactele pe care 
le-ați înscris pe Impresionant de 
bogata agendă a intîlnirilor avute 
cu acest prllei o afirmare demnă, 
curajoasă. ințeleaotă a politicii 
consecvente promovate de partidul 
șl statul nostru In relațiile exter
ne, propriile noastre gindurl și do
rința de pace șl colaborare cu po
porul american, cu toate popoarele 
lumii. ,

A fost p mare bucurie pentru noi

Exprimindu-ne denlina satisfacție 
și adeziunea totală față de rezulta
tele vizitei, vă asigurăm, stimate 
tovarășe secretar general, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru, 
a transpune in viață sarcinile ce ne 
revin, că vom munci cu abnegație 
în vederea îndeplinirii actualului 
cincinal înainte de termen.

Faptul că solia poporului român 
in frunte cu dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușcscu, 
conducător iubit al națiunii noastre, 
personalitate marcantă recunoscută 
a vieții politice internaționale, a 
făcut să triumfe și de această dată 
cele mai înalte idei ale egalității 
și apropierii intre popoare, destin
derii și păcii in intreaga lume, re
prezintă pentru întregul popor un 
motiv de înaltă mindrie și demni
tate patriotică, un puternic imbold 
pentru înfăptuirea programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, se 
arată in telegrama adresată de 
CONȘILIUL CENTRAL AL UNI
UNII GENERALE A SINDICATE
LOR. in numele celor peste cinci 
milioane de oameni ai muncii, ro
mâni. maghiari germani și de alte 
naționalități, organizați în sindicate.

. Multitudinea contactelor, convor
birilor și întîlnirilor avute, com
plexitatea problemelor abordate, a- 
cordurile și înțelegerile încheiate 
reprezintă încă o mărturie grăi
toare a ideii că marile probleme ale 
contemporaneității nu pot ti rezol
vate decit printr-un dialog deschis, 
sincer, marcat de respect reciproc, 
la care să participe și să contribuie 
toate statele lumii, că numai prin 
acțiunea unită șv conjugarea efor
turilor tuturor statelor se poate 
ajunge la consolidarea păcii, la fău
rirea unei lumi mai bune, mai 
drepte.

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
folosește acest Drilej pentru a asi
gura încă o dată conducerea de par
tid șl de stat, pe dumneavoastră 
personal. tovarășe Nicolae 
Ceaușcscu. de adeziunea deplină și 
atașamentul total față de politica 
internă și externă a României so
cialiste.

Sentimente de profundă admira
ție, de legitimă mindrie față de 
rezultatele vizitei întreprinse 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
Statele Unite ale Americii expri
mă. de asemenea. comuniștii, toți 
lucrătorii din MINISTERUL AGRI
CULTURII. INDUSTRIEI ALI
MENTARE ȘI APELOR.

Militînd neobosit pentru afirma
rea națiunii noastre pe plan mon
dial, in direcția dezvoltării relații
lor cu toate statele lumii. în spiri
tul coexistenței peșnice. In slujba 
aspirațiilor de mai bine, de pace și 
înțelegere între popoare, vizita în 
Statele Unite alb Americii este 
încă un exemplu strălucit de po
sibilitate a promovării relațiilor în
tre țări cu orinduiri sociale diferi
te. între țări mari, mijlocii și 
mici. în condițiile asigurării inde
pendenței reale si suveranității, a 
deplinei egalități în drepturi, • 
stimei și avantajului reciproc.

Permiteți-ne, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, ca 
și pe această cale noi. lucrătorii 
ogoarelor, să ne exprimăm cu toată 
căldura sentimentele noastre pro
funde. admirația și totala adeziune 
față de neobosita activitate ce o 
deouneți pentru promovarea inte
reselor fundamentale ale ponorului 
român, pentru contribuția dumnea
voastră personală la instaurarea 
unor relații noi, mai drepte In 
lume. La rîndul nostru, ne luăm 
obligația de a onora cu cinste în
datoririle ce ne revin pe linia 
realizării cooperării. colaborării cu 
toate țările, să muncim cu tot en
tuziasmul și priceperea pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin, la înfăptuirea programului 
stabilit de Congresul al X-lea șl 
Conferința Națională ale partidu
lui. pentru creșterea producției a- 
gricole.

Rezultatele remarcabile pe cars 
le-ați obținut In cadrul vizitei fă
cute de dumneavoastră In Statele 
Unite ale Americii — soun In te
legrama lor salariatii ÎNTREPRIN
DERII OPTICA ROMANA — sint 
o nouă confirmare a eforturilor și 
grijii permanente pe care o aveți 
pentru propășirea patriei, pentru 
fericirea poporului nostru.

Manifcstîndu-ne deplina și unani
ma adeziune față de activitatea 
deosebit de laborioasă pe care ati 
desfășurat-o în cadrul acestei vizi
te. se arată in telegramă, ne anga
jăm solemn în fata partidului, a 
dumneavoastră personal, să ne con
sacră.™ în continuare intreaga ca
pacitate si putere de muncă pen
tru îndeplinirea cincinalului Înain
te de termen, pentru traducerea în 
viată a bntăririlor Congresului al 
X-lea ?i Conferinței Naționale ale 
P.C.R.

In telegrama sa. colectivul 
TREPRINDF.RII DE UTILAJ CHI
MIC „GRIVIȚA ROȘIE" 
BUCUREȘTI relevă interesul deo
sebit cu care a urmărit activi
tatea desfășurată în cursul vizitei 
intreorinse în Statei" 
Americii. ' contribuția 
nală De c«.y, 
al oartidului.

do 
în.

TN-
DTN

Statele Unite ale 
____________excepțio- 

care_ secretarul general
ai   I»— Nicolae
Ceaușescu. a adus-o la dezvol
tarea relațiilor economice, cul
turale și 
poarele 1 
aceste 
tisfactie si mindrie patriotică —se 
spune in telegramă — vă asigurăm, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. . 
că vom îndeplini în mod exemplar 
sarcinile ce ne revin din mărețul 
program adoptat de Congresul al 
X-lea al P.C.R.. de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră patrie.

tovarășul
economice.

de prietenie între po- 
român $i american. In 

momente de profundă sa-

Tn telegrama adresată de CON
SILIUL DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI APĂRĂRII națio-

Au mai fost transmise telegrame 
Comitetului Central, secretarului 
general al partidului din partea 
Comitetului municipal Suceava al 
P.C.R., Comandamentului Infante
riei și tancurilor. Comandamentu
lui trupelor de geniu. Centralei in
dustriei de medicamente, cosmeti
ce, coloranti și lacuri — București, 
întreprinderii de prelucrare a lem
nului din Rădăuți, Combinatului de 
celuloză și hîrtie — Suceava și alto 
numeroase colective de oameni ai 
muncii din intreaga (ară.

dint.ro
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Dup& cum s-a apreciat la plenar» 
eomună a C.C. al P.C.R. si Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, fri acest an re
colta de legume a fost bună. Ea de
pășește cu nestr 20 la sută realizări
le din 1972 Este un lucru meritoriu 
dacă avem in vedere că acest rezul
tat a fost obținut Intr-un an cu con
diții climatice mai 
pentru 
role, i 
caț ia 
tulul.
program de dezvoltare a legumi cul
turii caro ere ca 
znreia procesului 
dn producție, ast
fel incit, intr-o 
perioadă de cițl- 
va ani, 
montele 
Iul calitativ 
produselor i 
nute î 
cultura 
să se situeze la 
nivelul țărilor 
cu agricultură a- 
vansată. Rezul
tatele măsurilor 
întreprinse în
cep să se evi
dențieze. și ele 

fac simțite 
faptul că

puțin prielnice 
i multe din sorriilc legumi- 
Așa cum ?e știe, la indi- 
conducerii partidului $i sta
in 1971 a fost elaborai un

obiectiv moderni-

te unități mari cultivatoare de 
legume — de stat, cooperatiste 
sau asociații lnteroooner8tjste — a- 
vlnd fiecare o r ~ * • — —
hectare $f care ____
mai restrins de specii, 
cesta sint folosite mai 
țiilc materiale, tradiția 
ta locală.

,n 'Țrtcroa realizării Kivuvtu.v. 
mari de legume prevăzute a se ob
ține în 1974. trebuie să continue ac
țiunea de concentrare și specializare 
a producției. Cu toate că importanța 
ci este bine cunoscută, dintr-un mo
tiv sau altul, in uncie județe — Te-

suprafață de 100—506
1 cultivă un număr 

In felul a- 
blne condi- 

și expericn-
producțiilor

Spre deosebire de alte sectoare 
ale agriculturii In care, odată cu ve
nirea anotimpului rece, lucrările sint 
mai puțin aglomerate, in lcgumicul- 
turâ incep din plin pregătirile pen
tru asigurarea viitoarei producții. 
Se Impune ca, încă din aceste zile, 
in unitățile agricole sau la centrele 
de producere a răsadurilor să fie re
parate și puse in stare do funcțio
nare răsadnițele, serele și solarillc 
inmulțitor. astfel incit, de luni vii
toare, să poată începe semănatul. 
La unele dblective aflate in curs de 
construcție lucrările sint Intirziale. 
Datoria consiliilor populare jude-

fanda
și nive

al 
obți- 

in legumi- 
» noastră 
situeze

Ce fac și ce trebuie să facă 
acum grădinarii pentru

piața este mai | 
bine aprovizio
nată cu legume.

în cuvintare® 
rostită la plena
ră. secretarul ge
neral al partidu
lui a arătat că 
există incă con
diții pentru a _
rcahza o sporire

dlni de legume au fost amplasate pe 
terenuri noi, iar cele vechi au fost 
secătuite do materii hrănitoare da
torită ploilor abundente ' din primă
vară. se cere ca ele să fio îngrășate 
abundent cu gunoi de grajd. Or, in 
uncie locuri această importantă lu
crare este neglijată sau se desfă
șoară in ritm nccorcspunzfttor.

La consfătuirea do la C.C. aJ 
P.C.R cu primii secretari șl secre
tarii pentru problemele organizato
rice al comitetelor judotono de par
tid și al municipiului București 
subliniat necesitatea ca flecare 
mitet județean do partid, 

consiliu 
județean să asi
gure. cu 
proprii, o 
bună aproviziona
re locală cu legu
me. cartofi si alte 
produse agroali- 
nientarc. folosind 
in acest scop toa
te posibilitățile 
do producție e- 
xistente. Desi
gur. unele legu
me timpurii vor 
continua să fie a- 
duse din zona de 
ses. unde se ob
țin mai devreme 
Dar nu se poate 
admite ca sorti
mentele cate reu
șesc intr-un ju
deț să fie aduse 
din alt iudeț. cu 
cheltuieli mari 
de transport sl 
cu riscul stricării 
lor datorită peri
sabilității. Iată de 
ce. in fiecare ju
deț. programele 

dezvoltarea legumiculturii 
trebuie să prevadă măsuri clare pen
tru producerea sortimentelor care 
reușesc in zona respectivă, măsuri 
care apoi să fie aplicate punct cu 
punct. Aceasta trebuie să se vadă 
din acțiunile care se întreprind acum 
in ce privește concentrarea șl spe
cializarea producției, organizarea fer
melor. executarea lucrărilor specifi
ce acestui sezon — fertilizarea, pre
gătirea utilajelor și instalațiilor, 
procurarea materialelor necesare.

Condițiile create pentru dezvolta
rea legumiculturii, marile rezerve 
existente in acest sector trebuie fo
losite din plin pentru a se obține 
producții cit mai mari In anul 1974 
și, pe această cale, să se asigure o 
bună aprovizionare a populației, 
materiile prime necesare industriei 
de conserve și alte nevoi ale 
nomiei naționale.

AVANS

DE LEGUM

torte 
mal

s-a 
co

ti ocare 
popular

prlvlnd

In secția tricotat (sectorul 11/ a Fabricii de ciorapi din Timișoara
Foto : E. Dichiseanu

A ANULUI VIITOR
mult mai marc 
a recoltei, fața de ___ __ _ __
ținut in acest an — atit la culturile 
dc cimp, cit și in sere — și. de a- 
ccea. este necesar să se ia măsuri 
p ntru valorificarea mai bună a ma
rilor rezerve existente in acest do
meniu. Tmindu-se seama dc cerin- 
lele crescinde de consum ale popu
lației si de solicitările la export, in 
anul 1974 va trebui să obținem o 
producție totală de 3.9 milioane tone 
legume. Pentru realizarea acestei 
sarcini va continua acțiunea de zo
nare. concentrare și specializare a 
producției. va fi dezvoltată baza 
tehnico-materială și generalizate 
tehnologiile modeme. Ceea ce s-a 
înfăptuit pină acum in această pri
vință ne permite să tragem unele 
concluzii și învățăminte de care va 
trebui să se țină seama pentru ca. 
in viitor, să obținem producții mari 
si superioare din punct de vedere 
calitativ.

în ultimii ani. prin lucrările de 
zonare. cultura legumelor a fost 
amplasată in zonele cu cele mai fa
vorabile condiții pedoclimatice, co
respunzătoare fiecărei specii, ceea 
ce permite să se obțină producții 
constante și cit mai aoropiate de 
potențialul productiv al fiecărei spe
cii și al fiecărui soi cultivat. A- 
ceastă acțiune a fost încheiată în u- 
tnele județe și este in curs de des
fășurare in altele. Amplasarea cul
turii legumelor pe cele mai potrivite 
terenuri trebuie făcută cu cea mai 
marc răspundere. deoarece de a- 
eeasta depinde, in mare măsură, ni
velul producției și creșterea renta
bilității in legumicultură.

După cum se știe, o legumicultură 
modernă presupune folosirea pe 
scară largă a mecanizării, chimizării 
și irigațiilor. Pentru aceasta este 
însă necesar să se realizeze concen
trarea și specializarea producțiej. 
Pină la elaborarea programului de 
dezvoltare a legumiculturii, supra
fețele cultivate erau dispersate in 
peste 3 600 unități, fiecare avi nd 
ir.tre 5 și 30 hectare. în asemenea 
condiții nu se puteau generaliza 
tehnologiile avansate, recoltele se 
mențineau la un nivel scăzut iar 
prețul lor de cost era destul de ridicat. 
Ac?.unea de concentrare și speciali
zare a deschis căile organizării 
de ferme specializate, dotate cu o 
bază materială corespunzătoare, ca
re să permită extinderea mecaniză
rii. chimizării și organizării științi
fice a producției. In 1973 au func
ționat peste 1300 
o suprafață totală 
hectare. Totodată,

ceea or s-a ob-

de 
de 
au

ferme cu 
circa 100 000 
fost crea-

leorman. Arad, Bihor — lucrările nu 
au fost finalizate. De aceea, in ju
dețele respective, precum și in al
tele in care acțiunea este intirziată. 
trebuie constituite colective caro să 
stabilească cele mai potrivite tere
nuri pentru cultura legumelor, pro- 
cedind la eventuale schimburi de 
teren intre unități, la comasări. In 
mod deosebit se cere ca organele 
județene de partid și consiliile 
populare să sprijine măsura între
prinsă de centrală privind organiza
rea unităților de producție legumi
colă pe lingă fabricile de conserve, 
măsură prin care se urmărește ca 
cel puțin 50 la sută din necesarul 
de materie primă destinată indus
trializării să se asigure pe această 
cale.

Concentrarea șl specializarea pro
ducției de legume trebuie privite și 
ca o necesitate determinată de re
ducerea consumurilor de combustibil 
și energie. Pe suprafețe mari, care 
se cultivă cu un număr mai restrins 
de specii legumicole și. mai ales, 
acolo unde terenul este amenajat in 
brazde lungi, tractoarele vor lucra 
cu randament sporit. De asemenea, 
obținerea de partizi mari de produ- 
se-marfă. in perimetre apropiate, va 
permite folosirea la întreaga capa
citate a mijloacelor de transport. 
Iată de ce această acțiune trebuie 
privită și ca o componentă a planu
rilor de măsuri care se întocmesc in 
vederea reducerii consumului de 
carburanți și energie.

Sporirea producției de legume 
presupune și aplicarea unor măsuri 
tehnice, dintre care multe trebuie 
înfăptuite chiar in aceste zile. In 
primul rind trebuie asigurate răsa
duri de cea mai bună calitate. Ob
ținerea lor in răsadnițele clasice nu 
corespundea cerințelor actuale. De 
aceea a fost creată și o rețea de 
ferme specializate in producerea se
mințelor și a materialului săritor. 
Au fost amenajate sere lnmulțitor 
și solarii încălzite, grupate in cen
tre. construite la început de către 
unele cooperative agricole său aso
ciații tntercooperatiste, iar din 1971 
și de către Centrala pentru legume 
și fructe. Aceste centre asigură ră
sad atit pentru nevoile proprii ale 
fermelor întreprinderilor de legume- 
fructe, cit și pentru unitățile con
tractante. In prezent, în sectorul 
cooperatist există circa 25 hectare 
sere inmulțitor și circa 60 hectare 
solarii încălzite, iar in cadrul cen
tralei — 75 hectare sere inmulțitor 
și circa 225 hectare solarii încălzite.

țone este de a analiza cum iși reali
zează sarcinile unitățile de construc
ții. să ia măsuri ca. in timpul cel 
mai scurt. construcțiile respective 
să fie terminate pentru a putea fi 
folosite in producție. De asemenea, 
incă din primele zile ale primăverii, 
in grădinile de legume va trebui e- 
xecutat un mare volum de lucrări t 
nivelarea capitală a terenurilor, a- 
menajarea noilor sisteme de irigații 
și adaptarea celor vechi pentru u- 
darea pe brazde lungi. De asemenea, 
indată după topirea zăpezii va în
cepe semănatul șl plantatul unor 
sortimente cum sint mazărea, rădă- 
cinoasele, ceapa, usturoiul etc. Toa
te acestea impun ca revizia paroului 
de tractoare și mașini legumicole să 
se facă in oel mai scurt timp, să se 
procure din vreme semințele nece
sare. Acum, in timpul iernii, in toa
te unitățile agricole cultivatoare de 
legume trebuie să se desfășoare am
ple acțiuni in vederea fertilizării te
renurilor cu gunoi de grajd — prin
cipalul ingrășămint cu ajutorul că
ruia întotdeauna grădinarii au obți
nut recolte mari. întrucit unele gră

La I M. U. Medgidia IERI, ÎN ȚARĂ

DEZBATERE PRIVIND
ACORDUL GLOBAL 
IN AGRICULTURĂ

Influența acordului global a- 
supra extinderii mecanizării lu
crărilor in agricultură a consti
tui’ obiectul unei dezbateri ști
ințifice care a avut loc la Aca
demia de știinte agricole și sil
vice. Au participat cercetători 
din domeniul economiei agrare 
și al mecanizării. precum și 
directori de stațiuni pentru me
canizarea agriculturii. Comuni
tar.ie prezentate — ..Influenta 
anlicării acordului global in sec- 
l i’.e de mecanizare S.M.A. asu
pra extinderii mecanizării lu
crărilor in agricultură" și ..Apli
carea acordului global in coope
rativele agricole și mecanizarea 
lucrărilor agricole" — si discu
țiile care au avut loc au permis 
sa se tracă concluzii valoroase 
r^re să fie aplicate in produc-

CAPACITATE
DE PRODUCȚIE

PRIORITATE
EFICIENTEI

(Urmare din pag. I)

efective, știut fiind că 
» La fiecare materie primă 
• au fost echilibrate, luin- 
i calcul consumurile nor- 
orice depășire a acestora

1

*

t

FOCȘANI (Corespondentul 
„Scânteii", Ion Nistor). — In 
luna iunie, la întreprinderea de 
dispozitive, ștanțe. matrițe și 
scule aschietoare din Focșani a 
fost pusă in funcțiune prima 
capacitate de producție cu 7 
luni Înainte de termen. Experi
ența câștigată in acțiunea de 
cooperare dintre constructori și 
beneficiari a fost extinsă Șl 
îmbogățită. Echioe de montori, 
lăcătuși, electricieni, din partea 
constructorilor și beneficiarilor, 
intr-un ritm mai rapid declt cel 
înscris in graficele de lucru au 
executat instalațiile tehnice la 
sectorul de brazat scule și la 
gecția de tratament termic. Ca 
urmare, cu mult inamic de 
termen, la I.D.S.M.A. a fost 
pusă in funcțiune o nouă linie 
de 500 tone scule așchietoare.
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specifice 
balanțele 
in parte 
du-se in 
mate. < ...
puțind afecta,activitatea unei în
treprinderi sau a unui șir de uni
tăți. Dobindește. totodată, o 
portantă deosebită aplicarea 
rigurozitate a tuturor 
stabilite de conducerea partidului 
și statului cu privire la 
misirea și raționalizarea consumu
rilor de'energie șl combustibil. 
Iată de ce nivelurile consumurilor 
materiale stabilite pentru 1974 tre
buie considerate maxime, nefiînd 
admisă nici o depășire a lor, iar 
prin măsurile ce se elaborează in 
întreprinderi, centrale și ministere 
trebuie să se urmărească găsirea 
de noi posibilități de diminuare a 
acestora prin reproiectarea produ
selor. perfecționarea tehnologiilor, 
revizuirea normelor actuale in 
concordanță cu progresele tehnicii 
modeme.

ÎNNOIREA și modernizarea 
PRODUSELOR, IMBUNATAȚI- 
REA RADICALA A CALITĂȚII. 
Numai acționând hotărit in aceste 
direcții vom reuși ca, dezvoltind 
in ritmuri înalte economia, să asi
gurăm o creștere generală a efi
cientei. să ne afirmăm, in conti
nuare. mai viguros in competiția 
mondială. în fiecare întreprindere 
să fie cultivată inalta răsDundere 
pentru calitate, pentru nivelul teh
nic al produselor — de la muncitor 
la director. Toate produsele, indi
ferent de destinația lor — consu
mul infern sau exportul — trebuie 
realizate la un inălt nivel calitativ. 
Sarcini deosebite revin in acest 
domeniu organelor de control al 
calității și comisiilor pentru pro
bleme de calitate din întreprinderi, 
care au datoria politică și profe
sională de a veghea cu strictețe la 
re°pectarea tehnologiilor de fabri
cație. de a impulsiona prin toate 
mijloacele perfecționarea acestora, 
de a asigura un control riguros al 
calității pe faze de producție și pe 
produs.

In asigurarea unor performante 
calitative superioare, de mare im
portanță sint înnoirea șl moderni
zarea produselor. Aproape 40 la 
sută din producția valorică a in
dustriei republicane va reprezenta,

im- 
cu 

măsurilor
econo-

ia sfirșitu] anului viitor, ponderea 
produselor noi și reproleclate de 
la începutul actualului cinci
nal. In procesul de asimila
re de noi produse, de moderni
zare a celor existente trebuie să se 
urmărească realizarea acelora care 
asigură și un grad ridicat de va
lorificare a materiilor și materia
lelor. In acest sens, capătă o im
portanță deosebită înfăptuirea in 
bune condiții a sarcinilor ce îi re
vin prin plan Ministerului In
dustriei Metalurgice pentru lăr
girea gamei de oțeluri aliate sau 
slab aliate, precum și industriei 
constructoare de mașini, mai ales, 
in domeniile : electronică, electro
tehnică. mașini-unelte, mecanică 
fină, construcții navale ș.a. Cu mai 
multă fermitate și răspundere tre
buie să acționeze ministerele, cen
tralele și intreprinderile pentru în
deplinirea integrală, lună de lună 
și trimestru de trimestru, a pro
gramelor de însușire a noilor pro
duse și de modernizare a celor 
din fabricația curentă.

Desigur, acestea sint numai ci
teva din direcțiile de acțiune in 
vederea creșterii eficienței întregii 
activități economice, care trebuie 
să stea in permanență in centrul 
preocupărilor tuturor colectivelor 
de întreprinderi, ale organizațiilor 
de partid. Măsurile stabilite de 
plenară trebuie aplicate cu fermi
tate de toate conducerile de mi
nistere. centrale și intreprinderi, 
dovedindu-se un înalt spirit de 
răspundere, inlăturindu-se operativ 
deficiențele ce se fac simțite, asi- 
gurindu-se o mai mare receptivi
tate fată de propunerile muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor și 
economiștilor. Organizațiile de 
partid trebuie să acționeze susți
nut pentru a concentra energia șl
inițiatlva creatoare a muncito
rilor. inginerilor și tehnicieni
lor in primul rind spre rea
lizarea unei inalte eficiente — 
care constituie criteriul suprem 
de apreciere a activității fie
cărui colectiv — să urmărească so
luționarea promptă a problemelor 
ce se ridică in activitatea produc
tivă, să dezvolte un puternic spirit 

• podăresc de masă, combativi
tatea împotriva oricărei forme 
de risipă, astfel ca anul 1974 să mar
cheze o Îmbunătățire radicală in 
domeniul creșterii eficienței între
gii activități economice.

gf

Prof. dr. Ion CEAUȘESCU 
adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimenlnre 
și apelor

MEDGIDIA (De la George 
Mlhăcscu). — încă de la începu
tul lunii noiembrie colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la I.M.U. Medgidia lucrează 
cu un avans de 4 luni față de 
sarcinile avute pe primii trei 
ani ai cincinalului.

De la directorul întreprinde
rii. ing. Virgil Oancea. am a- 
flat că uzina si-a depășit oro- 
nriile angajamente ale acestui 
an. realizind peste plan 360 dis
pozitive pentru recoltat furaie. 
104 dispozitive pentru recoltat 
porumb, o mare cantitate de 
piese de schimb pentru mașini 
agricole, piese auto etc. Intre 
factorii care au contribuit la 
aceste rezultate figurează : îm
bunătățirea organizării muncii 
și a producției in formațiunile 
de lucru, sistematizarea fluxu
lui de fabricație la oțelărie și 
la prelucrări mecanice, introdu
cerea in producție a unor ma
șini șl Instalații moderne de 
mare productivitate, precum șl 
modernizarea și extinderea 
unor capacități de producție.

— înaintea tuturor acestor mă
suri de ordin tehnic si organi
zatoric — ne spune secretarul 
comitetului de partid. Zaharia 
Manta — trebuie să adăugăm 
inițiativa oamenilor. hărnicia 
întregului nostru colectiv. Nu
mai în acest an s-au transpus 
in fapt 400 de propuneri făcute 
de oamenii muncii in adunări 
pe grupe sindicale, in adunări 
generale pe secții. In adunări 
ale reprezentanților oamenilor 
muncii. In dubla noastră cali
tate de proprietari si producă
tori am învățat nu numai cum 
să realizăm in fapt prevederile 
ce decurg din planul de dezvol
tare a economiei naționale, dar 
și să gindim cum să realizăm 
aceasta mai repede si mai bine. 
In această privință, comuniștii 
din uzină au fost promotorii a 
numeroase inițiative, cum ar fi 
economia de metal prin 
iectarea unor ansamble, 
rea deșeurilor de tablă 
debitare in fabricarea 
piese mai mici. în felul acesta, 
de pildă, greutatea remorcilor 
cu capacitatea de 5 000 kg s-a 
redus cu 300 kg metal de fie
care.

BRAȘOV

Rulmentul
La jumătatea zilei 

de 11 decembrie, la 
întreprinderea de rul
menți din Brașov, 
unitate distinsă In ul
timii doi ; 
cutiv cu 
Muncii", n 
un eveniment 
bit : livrarea 
de-al 200-lea 
rulment produs aici.

Cu prilejul acestui 
eveniment, directorul 
întreprinderii, Petre 
Racoviță, ne-a spus :

ani conse- 
„Ordlnul 

i avut loc 
deose- 

celul 
milion

GALAȚI

numărul 200 000 000
— Pină in 1969, a- 

dlcă In 20 de ani de 
fabricație, 8-au exe
cutat. in total, 100 mi
lioane rulmenți, in 
timD ce numai in ul
timii 4 ani am fabri
cat un număr echiva
lent de rulmenți. A- 
cost ritm ne-a permis 
să realizăm planul pe 
primii trei ani al cin
cinalului cu 87 de zile 
mal devreme și să 
sporim productivita-

tea muncii, față de 
1965, de 2,4 ori.

Tot ieri am 
de la tovarășul 
mlon Moldovan, ingi- 
nor principal proiec
tant al întreprinderii, 
că nomenclatorul de 
rulmenți a ajuns as
tăzi la peste 300 tipo- 
dimensiuni, utilizați 
la cele mai variate 
mașini $1 agregate.

aflat 
Si-

Nlcolae
MOCANU

repro- 
folosi- 
de la 

unor

LA SCHELA DE FORAJ-EXTRACȚIE BRAILA

Două milioane tone tablă 
la cald

Șarpele de foc gonește, aruncind 
la fiecare trecere prin cajele lami
norului de benzi la cald adevăra
te jerbe de scintei, mii șl milidane 
de steluțe, pentru ca, la capătul 
liniei de laminare, să se încolă
cească docil pe tamburul infășură- 
torulul. Am văzut de nenumărate 
ori această imagine aici, pe plat
forma siderurgică a Galațiului. 
Dar de fiecare dată „spectacolul" 
este altul.

Marți, 11 decembrie, schimbul 
condus de inginerul Leonida Bul- 
garu a marcat un eveniment deose
bit : laminarea la cald a tonei 'de 
tablă cu numărul 2 000 000 — de la 
darea in exploatare a acestui mo
dern obiectiv al combinatului. Mo
mentul care a consemnat această 
cifră rotundă durează doar 1—2 mi-

laminată

nute. El este semnificativ insă, prin 
faptul că nu aparține numai celor 
din acest schimb, ci tuiurof mun
citorilor, inginerilor și tehnicieni
lor laminorului care au știut să 
nu precupețească nici un efort 
pentru a da patriei cit mai multe 
laminate. Iată ce ne-a spus ieri in
ginerul Ștefan Pinzaru, șeful sec
ției LBC :

— In laminorul nostru s-au reali
zat 39 240 tone de bandă peste pre
vederile planului. Notați că aceasta 
a avut loc in condițiile reducerii 
consumului specific de metal cu 3 
kg pe tona de bandă laminată, ceea 
ce echivalează cu o economie de 
4,5 milioane lei.

Tudorel OANCEA

Premieră industrială în Țara Oașului
Mă aflu în marea 

hală a țesățoriei în
treprinderii ,integra
ta de in și cinepă" din 
Negrești — Oaș, "îm
preună cu inginerul- 
șef Dumitru Băjenaru, 
cu șefa țesățoriei, in
ginera Virginia Ape- 
tret, tehnicianul Ar
pad Erdo și secretarul 
comitetului de partid, 
Ioan Simon. Privim 
la mîinile pricepute șl 
agere ale croitoresei 
Ana Lupșe, care acum 
conduc pentru prima 
oară sub 
de cusut 
pinză de 
țesătură ------- ,
moald: mătăSoa’să — 
polipropilena.

Primtfl sac e gata, 
apoi încă unul, și, încă 
30. Inginera Apetrel ia

acul mașinii 
nu banala 

cinepă, ci o 
albicioasă,

primul sac și-1 exami
nează cu ochi critic, 
profesional :

— Să fiu sLnceră, nu 
mă așteptam să iasă 
atit de frumos. Pentru 
primul sac din pro
ducția de „încercări11 e 
chiar foarte bun.

Același calificativ 
de „foarte bine" îl me
rită cu prisosință a- 
cum, la ora realizării 
primului produs, între
gul colectiv al „Inte
gratei11 și constructo
rii care au realizat 
noua secție de țesăto- 
rie de pinză din poli- 
propilenă — de fapt 
o nouă fabrică, in pre
lungirea halei exitf- 

‘ tente.
Care ............... ......

noului sac din poli- 
propilenă 7

sint calitățile

— In primul rind. un 
sac de cinepă are pes
te 700 de grame, iar 
unul din polipropilena 
sub 200 de grame, ne 
spune inginerul-șef D. 
Băjenaru. Dar nu nu
mai că e de 4 ori mai 
ușor, dar este cu mult 
mai rezistent, imper
meabil sută la sută și 
de patru ori mai ief
tin.

Primii saci din poli- 
propilenă vor fi livrați 
pentru încercări com
binatelor chimice ^chiar 
in aceste zile. De 
remarcat că prin in
trarea in funcțiune a 
arestul obiectiv se re
duce importul pe 1974 
a 10 milioane sacL

Octav GRUMEZA

In noua filatură din Cîmpulung Moldovenesc

S-au „tors" primele fire de bumbac.
Eveniment deosebit în viața eco

nomică a frumosului oraș Cimpu- 
lung Moldovenesc : marți, 11 de
cembrie, a intrat in funcțiune 
prima linie cu o capacitate de 1 000 
de tone din cadrul noii filaturi de 
bumbac.

Orele 10.00. Inginerul energetic 
Viorel Nichifor comandă oprirea 
instalațiilor, aflate in rodaj tehno
logic. In hala principală, ambianță 
sărbătorească. Sint de față munci
torii și muncitoarele cărora le re
vine misiunea de a fabrica primele 
fire de bumbac. După numai cinci 
minute, același inginer comandă re
punerea in funcțiune a instalațiilor. 
Rind pe rind, intră in producție, cu

20 de zile mal devreme, linia de 
bataje, linia de carde, apoi laminoa- 
rele din pasajele I și II, cele opt 
flayere, 25 de ringuri, precum și 
sec(ia de bobinat. Cimpulungencele 
au început să „toarcă11 primele fire 
din cele 60 de tone cite se vor pro
duce aici pină la finele anului.

Ion Tărniceru, primarul orașului, 
definește succint evenimentul : „Fi
latura vine să completeze, lntr-un 
chip fericit, zestrea economică a 
orașului, alăturindu-se celor două 
moderne fabrici — una de mobilă 
și cealaltă de produse lactate11.
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Economii de combustibil PE OLT, LA RM. VILCEA

A început montajul la primulelectricași energie

Ion STANCIU

de lucrări ? 
întrebarea

Valeriu STO1U 
corespondentul „Scînteii'

și blindajul 
al camerei

Gheorghe PARASCAN

Sala turbinelor de la hidrocentrala Rimnicu Vilcea

Un colectiv special constituit 
la nivelul întreprinderii, ca și 
alte trei colective organizate la 
nivelul secțiilor, au întocmit 
planuri de măsuri concrete pen
tru economisirea energiei elec
trice și combustibilului. Rezul
tatele eforturilor depuse in acest 
an de muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la Schela de foraj- 
extracție Brăila s? concretizează 
în economisirea pină in prezent 
a 43 tone benzină. 429 tone mo
toring, 20 tone ulei, 611 001) kWh 
și aproximativ 1.3 milioane m.c. 
gaze naturale. Luate la un loc, 
aceste economii s-au răsfrint po
zitiv asupra reducerii costurilor 
producției, cu aoroape 800 000 lei. 
Raportate la 1 000 lei producție- 
marfă, cheltuielile de producție 
pe 11 luni din acest an sint mai 
mici cu 70,67 lei fată de pe
rioada corespunzătoare a anulu* 
trecut.

Pe agenda de lucru actuală șl 
de perspectivă a gosoodarilor de 
la această întreprindere se află 
numeroase acțiuni ce atestă spi
rit de chibzuială in administra

rea combustibililor si energiei 
electrice: o mai bună izolare 
termică a cazanelor. casarea u- 
tilaielor cu randament scăzut, 
reducerea mersului in gol ț 
motoarelor, eliminarea pierderi 
lor ! alimentare. reducere 
perioadei de transport si mon 
tare a sondelor, sporirea vi
tezei de foraj etc. Pe aceas
ta bază, pină la sfirșitul a- 
nului in curs se vor economisi 
55 tone benzină, 540 tone moto
rină. 23 tone ulei. 1 100 tone 
combustibil convențional. In zes
trea contului colectiv de econo 
mii va intra și contravaloarea 
a peste 860 000 kWh de energie 
electrică ce se vor realiza prin 
înlocuirea iluminatului incan
descent cu becuri cu vapori de 
mercur, montarea la capetele de 
linie, la consumatori, a unor 
condensatori electrici, respecta
rea strictă a programului sta
bilit pentru stingerea* si aprin
derea luminii electrice.

De la 11 decembrie 
Uzina hidrocentralei de 
pe Olt, din amonte de 
Rm. Vilcea, a fost pre
luată de către men
tori. Practic, a înce
put faza cea mai im
portantă de operațiuni 
pentru punerea pe po
ziții a subansamblelor 
primului hidroagregat. 
încă de dimineață, 
brigada comunistului 
Iosif Mezei s-a împăr
țit in două formații de 
muncă — una pentru a 
executa lucrări la în
tregul ansamblu de 
piese înglobate in tur
bina nr. 1, iar cealaltă 
pentru pregătirea ope
rațiunilor de asamblare 
a rotorului.

— In ceea ce ne pri
vește pe noi, ca furni

zor — ne spune tova
rășul Dumitru Mihăi- 
lescu, reprezentantul 
I.C.M. Reșița pentru 
șantierul hidrocentra-

hidroagregat
lei de la Rm. Vilcea — 
pină in prezent am 
predat, pentru montaj, 
atit statorul turbinei, 
camera rotorului, ine
lele inferioare și su
perioare de la apara
tul director, cit și ce
lelalte piese înglobate 
în hidroagregatul 1. 
Evident, aceasta per
mite montorilor să 
„atace" lucrările pe un 
front foarte larg.

— Este pregătit lotul 
de montaj de aici 
pentru inceperea si
multană a întregului 
complex ’ ’ “
Adresăm 
maistrului Simion Si- 
mionescu, secretarul 
organizației de partid, 
care ne spune :

— Momentul trecerii 
masive la montaj co
incide cu reducerea e- 
fectivelor noastre din 
perimetrul barajului și 
concentrarea lor in u-

zină, unde, după cum 
observați, avem asigu
rate condiții bune de 
lucru. Chiar in cursul 
zilei de astăzi (11 
decembrie) vom preda 
la betonare principale
le elemente de la baza 
turbinei, respectiv ca
mera rotorului, inelul 
inferior 
inferior 
spirale. Peste citeva 
zile va avea loc a doua 
fază de betonare la 
blindajul puțului, cu 
care ocazie se va tur
na și fundația stato
rului generatorului.

Iată, așadar, citeva 
detalii care semnează, 
de fapt, „actul de naș
tere" al primului din 
cele două hidroagrega- 

cu o putere totală 
48 MW ale centra- 
de la Rm. Vilcea.
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!
Mult timp, șeful unui ser

viciu important de la Com
binatul siderurgic din Hu
nedoara a fost, pentru 
suoafterni. pentru loți to
varășii lui de muncă, unul 
căruia nici măcar in gind 
n-ar fi putut să-i aducă ci
neva un reproș. în fața 
lui, chiulangiii se rușinau, 
cei care călcau intr-un fol 
sau altul pe alături, nu în
drăzneau sâ-și ridice privi
rile din pâmint ș.a.m.d. 
Cind, la cile o ședință, lua 
el cuvintul. vorbind limpe
de și răspicat, veștejea, 
fără drept de apel, apucă
turile urile ale unora, ma
nifestările neprincipiale ale 
altora.

De la un timp insă, in 
serviciul cu pricina, cei 
care ar fi avut motive să 
se rușineze in fața șefului, 
nu se mai rușinau, iar 
cind șeful vorbea, la fel de 
principial, la fel de „dras
tic", incercind, ca altădată, 
să veștejească, să... ele., 
unii zimbeau Intr-un fel 
ciudat.

Aparent nu se schimbase 
nimic in mecanismul mun
cii. Organizarea era a- 
ceeași, șeful era la fel de 
priceput. Și totuși se 
schimbase ceva...

Cuvintele, ideile, princi
piile foarte juste ale șefu
lui iși goliseră, peste noap
te. conținutul, rămăseseră 
pur și simplu, „in aer" — 
o gesticulație penibilă. Ciți- 
va dintre cei care, pină a- 
tunci, fuseseră clienții de 
fiecare zi ai criticilor șefu
lui și care se simțiseră — 
din punctul lor de vedere 
— terorizați de moralitatea 
lui imbatabilă — au răsu
flat ușurați. ba chiar au 
venit la el cu figuri zimbi- 
toarc. l-au bătut pe umăr 
și chiar l-au invitat „la un 
șpriț".

Se încurcase cu o tineri
că. După mulți, mulți ani 
de căsnicie frumoasă și a- 
șezată. soția șefului deve
nise. peste noante, ..bătri- 
nă“, lipsită de..., lipsită 
de.... lipsită de...

Tocmai el... Tocmai el 
care de atitea ori se nă-

pus tise cu Întreaga lui pu
tere de convingere, mi- 
nuind magistral toate argu
mentele moralității, împo
triva cazurilor cind cite 
unul mai strica o căsnicie, 
iși mai neglija familia 
etc., etc...

Luați intimplaroa aceas
ta ca pe una din acele pa
rabole simple pe care viața 
ni le oferă adesea. indem- 
nindu-ne la reflecții...

— Cind am terminat in
stitutul politehnic — Imi 
spunea tovarășul inginer

Gheorghe Vasiu, primul 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Hunedoa
ra — unul dintre bătrinii 
mei profesori ne spunea : 
„Voi acum deveniți spe
cialiști. mulți dintre voi 
veți căpăta, cu timpul, 
funcții de conducere. Dar 
țineți minte ce vă spune 
un bătrin : orieit de buni 
veți fi din punct de vede
re profesional, n-o să vă 
puteți asigura succesul de
cit păstrindu-vă integrita
tea morală"... Țin minte 
aceste vorbe... Și nu pot să 
nu le pun in legătură nu
mai cu ..secretul" autorită
ții morale a specialistului, 
a „șefului", ci cu întregul 
sistem de relații inter- 
umane din societatea noas
tră socialistă... Mă gin
desc la calitatea de comu
nist. de revoluționar. Poa
te ea să fie circumscrisă 
doar in limitele activității 
publice ? Am avut aici in

CRITICA
DE

CRITICA
DE

oraș, tntr-una din organi
zațiile noastre, un medic, 
membru de partid și pro
pagandist Era un foarte 
bun propagandist, in sensul 
unei bune cunoașteri a 
materiei pe care o preda. 
Lecțiile și seminariile pe 
care le ținea erau irepro
șabile, convingătoare... Se 
pricepea, de exemplu, să 
explice foarte bine princi
piile eticii comuniste. Am 
aflat insă, la un moment 
dat, că in viața particula
ră. propagandistul nostru

acționa exact împotriva a- 
cestor principii... Am avut 
apoi cazul unui lucrător 
de miliție în domeniul e- 
conomic. Se ocupa de su
pravegherea respectării le
gilor in domeniul comer
țului. La un moment dat 
insă a părăsit această 
muncă și a ocupat un post 
de... gestionar. Ne-am zis 
că acolo, in unitatea lui. 
n-o să avem probleme cu 
respectarea legilor. Dar» nu 
mică ne-a fost mirare i 
cind am aflat că. la un 
control, s-a constatat că 
..apărătorul" averii obștești 
a delapidat o sumă frumu
șică... Sint cazuri care 
nouă, activiștilor de partid, 
comuniștilor in general, 
trebuie să ne dea de gin- 
dit...

Am avut, la Hunedoara, 
prilejul să discut pe aceas
tă temă și cu cițiva dintre 
secretarii comitetelor de 
partid din combinatul si-

ÎN HAINĂ
GALĂ,
IN HAINĂ

LUCRU
— De ce strigi, tovarășe Breazu, de 

ce ameninți ? ! De unde pină unde 
metodele astea de lucru cu oamenii ?

Replica de mai sus se consuma 
într-o ședință. Intr-o obișnuită șe
dință de lucru. Unul din acele 
momente in care ne adunăm 
laolaltă pentru a vedea cum și cit 
am muncit, pentru a hotărî cum 
anume va trebui să muncim in con
tinuare. In care ne confruntăm opi
niile cu tovarășii noștri de muncă și 
cu noi înșine, pentru ca rezultatele 
muncii noastre sâ fie mai rodnice.

— De ce strigi, tovarășe Breazu, de 
ce ameninți ? ! De unde pină unde 
metodele astea de lucru cu oame
nii ? 1Replica de mai sus se consuma 
într-una din ședințele de lucru de 
la uzina „Timpuri noi" din Capi
tală, in urmă cu citeva luni. Elimi
narea rebuturilor, folosirea judicioa
să a capacităților de producție, îm
bunătățirea organizării muncii in 
secția turnătorie — erau citeva din 
punctele in discuție...

La inițiativa comitetului de partid 
s-a întocmit un plan : cu obiective 
rrecise, cu răspunderi precise, cu 
i rmene precise. Plan care a fost 
supus dezbaterii colectivului.

Și in timpul întocmirii planului, și 
acum, oamenii au luat cuvintul, au 
vorbit critic și autocritic. Pentru ca, 
in ultimă instanță, important este 
nu un plan de activitate sau altul — 
de planuri nu duseseră lipsa nici 
pină acum ! — ci atitudinea in fața 
lipsurilor existente, poziția fermă, 
constructivă adoptată. Printre alții a 
luat cuvintul și președintele comite
tului sindicatului. Ion Breazu.

— Situația din turnătorie nu este 
numai o critică la adresa sindicatu
lui nostru : ea este mult mai mult 
— o adevărată palmă pe obraz. 
Pentfu că. In condițiile in care ne 
construim un sediu nou. noi spații de 
producție, in care lucrăm cu utilaje 
moderne, este inadmisibil ca in alte 
lo-uri de muncă să mai avem ase
menea deficiențe. Pentru ca masu
rile de îndreptare a lucrurilor să nu 
te tergiversate, pentru ca să nu mai 
fie nevoie de o altă ședință, daca 
nu-mi voi îndeplini sarcinile ce-mi 
revin, vă rog să cereți sancționarea 
mea ; iar dacă nu vă veți îndeplini 
sarcinile ce vă revin, in numele ce
lor care m-au ales, vă promit ca 
voi cere sancționarea severă a ori
cui — indiferent de funcția ocu
pată I , . rO încleștare de idei limoede, tovS- 
rtsească. dictată de nevoile produc
ției si ale muncii, de măsurile pro
puse in vederea înlăturării lipsurilor 
existente. Și totuși, oriot ar părea de 
ciudat, replica de la începutul acestor 
rindurl este un „răspuns" la inter- 
venția lui Ion Breazu. Fostul înginer- 
$ef adjunct - azi. șef de secție - 
unul din principalii vinovați de sta
rea de lucruri reliefată, in loc sa 
vadă in critica- făcută ceea ce era ce 
văzut — conținutul ! — 
doar tonul ! „Strimbă

reținuse 
aoar uznua . ____ ^'n 1135 *nfata tabloului numai și numai pen
tru că nu-i place cuiul de care fu
sese agățat" — ne-a caracterizat 
foarte plastic iritarea inginerului 
unul dintre participanții la ședință. 

Afirmăm adesea : critica și auto
critica sint forțe motrice ale progre-

sese agățat" — ne-a

dcfurglc. I-am Întrebat in 
ce măsură sint preocupate 
organizațiile pe care le 
conduc do viața particula
ră a oamenilor, de integri
tatea lor morală, de res
pectarea principiilor eticii 
comuniste nu doar in rela
țiile do muncă...

Unul dintre ei, 
Schvartz, secretarul 
totului de partid 
secția I de furnale, 
vorbit despre faptul .......
această secție comuniștii 
sint tot mai mult intere-

Arcadie 
comi- 
de la 
mi-a 

că in

familie arc de suferit din 
cauza unul om care iși 
cheltuie salariul prin cir- 
ciumi, lăsindu-și copiii tlă- 
minzi. Ne interesează și 
mai mult atunci cind omul 
acesta este un membru al 
coloctivulul nostru, unul 
dintre noi. Și cu atit mai 
mult, avem dreptul să in
tervenim atunci cind cel 
care încalcă într-yn ase
menea hal regulile celei 
mai elementare omenii 
poartă, aici printre noi. 
titlul de comunist... Titlul

E3

sați de ceea ce fac și de 
ceea ce gindesc oamenii și 
dincolo de porțile uzinei

— Așa am constatat — 
spunea secretarul — că 
mai avem și dintre cei 
care sint foarte buni me
seriași. foarte harnici, sint 
și foarte principiali in re
lațiile din colectivul de 
muncă, dar nu sint la fel 
și in afara uzinei, unde se 
manifestă ca și cum acolo 
ar trăi o altă viață, pe o 
altă planetă. Unul iși tero
riza familia, 
ocupa prea

un altul se 
.. . . . mult de pa
har... Ne-am întrebat dacă 
avem noi dreptul să ne 
amestecăm in treburile 
personale ale acestor oa
meni... Intr-o adunare de 
partid, unul dintre aceștia 
ne-a spus-o verde : ..De ce 
vă amestecați ?“ Și-atunci 
i s-a răsnuns, i-au răspuns 
comuniștii : „Cum să nu ne 
amestecăm ? Ne interesea
ză și pe noi atunci cind o

de comunist nu te repre
zintă numai pe tine. Tot 
ce faci și tot ce gindești, 
purtind acest titlu, anga
jează partidul. Așa că am 
intervenit... Am pus in 
discuția adunării generale 
toate cazurile in care in 
comportamentul unui om 
s-au ivit discrepanțe fla
grante intre principiile de
clarate in public și cele 
profesate „in particular".

Ideea că a fi comunist 
înseamnă, înainte de toate, 
o convingere căreia i se 
subordonează toate gesturi
le. toate faptele celui care 
poartă acest titlu, preocupă 
tot mai mult și pe oțelarii 
hunedoreni. Secretarul co
mitetului de partid de la 
oțelăria Siemens-Martin nr. 
1, Victor Petrocscu, imi 
spunea că. ocupindu-se 
mai îndeaproape de viața 
personală a oamenilor, a 
constatat că, de regulă, cei 
care sint foarte buni in

colectivul lor de muncă au 
și acasă și in societate o 
comportare ireproșabilă. 
Sint oameni pentru care 
principiile morale ale co
munistului au aceeași greu
tate in toate împrejurările 
vieții lor. Victor Petrocscu 
mi-a vorbit astfel despre 
inginerul Ștefan Crisboi, 
care poartă in răspunderea 
sa întregul utilaj al oțelă- 
riei (numai cine nu știe ce 
este 
aceea
nu-șl dă .........
mari sint valorile ce le cu
prinde). Crisboi, neobosit 
in munca sa, se poartă 
față de aceste utilaje ca 
față de propriul său avut, 
iar asta îi cere un efort 
special. El iși găsește timp 
să predea și la școala teh
nică. Cu aceeași atenție se 
ocupă și de familie. Cu 
aceeași responsabilitate în
deplinește diverse însărci
nări obștești. Prim-topitori 
ca Ion Baștca sau ca Ion 
Băncescu sint cunoscuți 
pentru integritatea lor mo
rală in oțelărie, acasă, in 
viața orașului.

Primul secretar al comi
tetului municioal de partid, 
tovarășul Vasiu — un in
giner pe care grijile aces
tui important oraș l-au fă
cut și filozof — imi spunea 
pe un ton grav, de convin
gere profundă :

— Cred că noi, activul de 
partid, trebuie să facem 
mult mai mult pentru a 
cultiva spiritul revoluțio
nar. în procesul firesc 
de sporire a Dondcrii 
preocupărilor economice in 
munca 
locuri, 
că, de fapt, cheia de boltă 
a înfăptuirii idealurilor 
noastre este omul. Cu su
fletul. cu gindurile, cu men
talitățile lui. Omul pe ca- 
re-1 vrem integru, cu o au
tentică. cu o înaltă conști
ință de militant comunist.

o oțelărie nouă ca 
de la Hunedoara 

seama cit de

de partid, pe a- 
din păcate, uităm

POȘTA PAGINII
• UNEORI. Uneori n| se scrie așa: 

,,Nu-mi pot reveni ! De 48 de ore ar
ticolul dv. mă obsedează și nu-ml dă 
pace. Unde s-au intimplat cele rela
tate ? Intr-un port din altă emis
feră ? Intr-un oraș cu extratereștri ? 
Nu ml-a venit a crede că asemenea 
acte se mai pot intimpla !“ L-am ci
tat pe M. WEINSTOK din Pucioasa,* 
dar tonul scrisorii sale poate fi re- 
intilnit și in alte corespondențe pe 
marginea anchetelor ce pun. in dez
batere cazuri excepționale. Reintil- 
nim in rindurile acestor scrisori con
statarea că actele antisociale sint u- 
nanim reprobate. Interesul cititori
lor față de combaterea încălcărilor 
normelor de conduită socialistă e 
marcat de atitudinea lor activă, ca 
pentru o cauză proprie. Iată un semn 
al identității dintre interesul perso
nal și cel obștesc, dintre atitudinea 
individuală și opinia colectivă, 
cea mai semnificativă expresie ... 
pare frecvent intilnită „nu mi-a ve
nit a crede" ! Nu e vorba de o ui
mire oarecare, provocată de fapte 
nemaivăzute și nemaiauzite. Incredi
bilul e dat nu de caracterul inedit, ci 
de caracterul de ediție epuizată al 
faptului dezbătut. Oamenii se miră 
nu că întilnesc, ci că mai intilnesc 
asemenea abateri. $i mirarea lor tră
dează sănătatea societății in care 
trăim, echitabile, ordonate, echilibra
te. in care accidentul moral grav e 
tot mai rar și de aceea stirnește tot 
mai multă uimire.

Dar 
ne

sulul societății, ale perfecționării in
dividului. Și, teoretic, toată lumea 
este de acord ; practic insă... Unii 
sint incă insuficient adaptați acestui 
nou mod de apreciere și autoaprecie
re ; in ochii lor orice critică este 
echivalentă cu o negare a întregii 
activități, orice autocritică echivalea
ză cu o demisie. Și atunci se „apără". 
De ceilalți și... de ei înșiși. Se fe
resc de critică și autocritică !

Firesc, orice critică — obiectivă, 
principială — declanșează o autocri
tică. Un proces de‘-conștiință ’îndrep
tat împotriva greșelii, in sensul în
lăturării lipsurilor.

Nefiresc, in fața criticii, singurul 
lucru care se declanșează in mintea 
unora este... fuga de autocritică. Un 
„proces" declanșat nu impotriva gre
șelii, ci impotriva celui ce o semna
lează, o pledoarie nu in vederea în
lăturării lipsurilor, ci in vederea în
lăturării criticii. In loc să se mobi
lizeze cu toată energia in vederea 
autodepășirii, se mobilizează cu toa
tă energia in vederea „autoapărării". 
Se „apropie" de critică nu pentru a 
și-o însuși, ci pentru a o respinge ! 
Observațiile făcute sint- măsurate și 
cintărite nu pentru a „croi" exact 
viitoarele • măsuri de indreptare, _! 
pentru a încropi exact viitoarele 
ravane de apărare.

Una dintre manifestările fugii 
critică este și stratagema de mai

Mihai CARANFIL
J

• ARITMETICA. Un cititor din 
cartierul Balta Albă ne sesizează că 
și pe acolo se intilnesc aspectele re
date in cursivul „Aritmetică bizară", 
adică se calculează restul la produ
sele de panificație după matematica 
personală a vinzătorului. Există la 
unii salariați din serviciile de desfa
cere sau servire o anumită inerție la 
corectitudine. La ea contribuie și un 
aspect particular, sesizat de scrisoa
rea amintită. E rolul nefast al unor 
intervenienți. nechemați in discuții, 
avocați de ocazie, care, de cele mai 
multe ori, nici nu știu despre ce este 
vorba. Se-ntimplă să se cuvină cuiva 
un rest de 5—10 bani ; încasatorul se 
preface a-1 uita, iar cel îndreptățit ii 
atrage atenția. Atunci apare genero
sul pe punga altuia. „Hai, dom’le, ne 
Ui in Ioc pentru atita lucru !" Dacă 
l-ai urmări ar vedea cum pierde tim
pul intr-o șuetă la colțul străzii.

ci 
pa-

de 
~~~ -____ =___ - sus

— puerila stratagemă de mai sus. 
Cum critica nu se face in tonalități 
molcome, de leagăn, pentru a-1 
adormi pe vinovat, „rețeta" e sim
plă : se reține din critică nu conți
nutul, ci tonul ! O silabă rostită mal 
tare, un cuvint adus in discuție fără 
„costum de gală". In lipsă de contra- 
argumente, de fapte, in loc să se 
răspundă criticii, se încearcă să se 
răspundă... tonului.

Evident, milităm pentru ceea ce 
trebuie militat : pentru o critică 
realistă, constructivă, profesată de 
pe o poziție de bună credință, pe un 
ton civilizat, în termeni de o absolu
tă urbanitate, dar și pentru discer- 
nămintul necesar oricăruia dintre 
noi. in vederea înțelegerii juste a 
criticii, pentru separarea esențialului 
de neesențial, a conținutului de for
mă — care, uneori, poate (dar nu 
trebuie !) să păcătuiască.

Pentru că orient de promptă, de 
fermă și de obiectivă ar fi. critica 
este numai una din condițiile pro
gresului. a promovării noului. Pen
tru ca să dea roade trebuie, înainte 
de toate, să fie receptată, să găseas
că un teren propice. Criticații tre
buie să caute nu diezii sau bemolii 
cu care a fost sau nu rostită obser
vația. nu paravane — indiferent de 
natura lor — ci sensul criticii. Sâ 
dezghioace adincul celor spuse !

„Melodia" unei analize competente 
și complete nu poate fi redusă la 
ton. Ea depinde de faptele concrete 
puse in cintarul aprecierii. întemeie
rea pe fapte condiționează valabili
tatea oricărei critici și a oricărei 
atitudini față de critică. Ea determi
nă — Si trebuie să determine in toa
te cazurile ! — poziția constructivă 
in fata deficientelor, poziția deschisă, 
comunistă. în fața lipsurilor, la care 
ne oblică normele eticii si echității 
socialiste. T,tus

Almanahul
„S.cînteia" 

vă prezintă

de noțiuni 
și categorii 
cuprinse in

PROIECTUL DE NORME ALE VIEȚII
$1 MUNCII COMUNIȘTILOR

In problemele formării

PERSONALITĂȚII?
O Noțiuni de actualitate din domeniul edu

cației - explicate pe înțelesul tuturor

G Un ghid de mare utilitate

și părinți, pentru elevi și

lectorii și participanții

de partid

pentru educatori

studenți, pentru

la învățămîntul

Pentru grave abateri de 
la etica comunistă, la 28 
ianuarie 1972. adunarea 
generală a comuniștilor de 
la C.L.F. din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
hotărit excluderea din 
partid a lui Gheorghe Tea
că. Despre ce fel de aba
teri a fost vorba, ziarul a 
publicat știrea „Unde-s doi 
pedeapsa crește", apărută 
la „Faptul divers" din 11 
februarie același an. Reci
tind-o. reținem că Gheor
ghe Teacă, șef de depozit 
la CL.F. din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. a 
încercat să-și acopere pa
guba de 20 738 lei pe care 
o avea in gestiune prin 
falsificarea unei facturi, cu 
ajutorul căreia a transfe
rat, in mod fictiv, mărfuri 
și ambalaje in unitatea 
gestionarei Catrina popa, 
cu care in prealabil se - 
țelesese.

După cum se vede, 
cruriie erau deosebit 
clare, iar gravitatea |or 
dreptățea pe deplin măsu
ra luată de adunarea gene
rală a organizației de 
partid, poate ar mai trebui 
adăugat că. in urma veri
ficărilor ulterioare, paguba 
a mai crescut cu 6 000 lei, 
iar in limbajul legii penale 
faptele fostului șef de de
pozit se numesc : delapi
dare. fals intelectual, uz de 
fals și neglijență in servi
ciu. Dar...

Pe plan administrativ a 
fost sancționat prin... trans
ferarea sa in interesul 
serviciului (!) ; tot ca șei 
de depozit, insă 
mai mare, 
și... cu mai multe milioane 
in gestiune. Depozitul din 
Bacău. D’n punct de vede
re al tragerii la răspundere

penală lucrurile au avut 
oarecum o evoluție asemă
nătoare.
tra î n

Nu vom in- 
........... amănuntele unui 

cortegiu întreg de închide
re și redeschidere a urmă
ririi penale. Organele in 
drept vor elucida, desigur, 
și aceste aspecte. La ora 
actuală Procuratura Gene
rală a ordonat redeschide-

prima vedere lucrurile par 
incredibile. Cum adică, un 
om dovedit că s-a înfrup
tat din avutul obștesc, că 
a dat dovadă de neglijență 
in gospodărirea avutului 
obștesc poate ti conside
rat indispensabil chiar de 
către cei puși să vegheze 
la integritatea șl buna gos- . 
podărire a acestui avut ?

un memoriu la Procuratu
ra Generală, a venit inapoi 
la Bacău ; a făcut memo
riul. directorul era la 
București, a vorbit cu el 
la telefon, i-a citit memo
riul prin telefon, urmau să 
se intilnească in Capitală 
să-1 semneze și directorul, 
a luat avionul, a ajuns in 
București, intre timp direc-

in-
lu
de 
in-

la unul
mai complicat

Amator de contrazicere, nu din spi
rit polemic, ci din proastă creștere, 
el nu retine că Importantă nu-i va
loarea, ci semnificația dijmuiril cum
părătorului.

• INIMA. Ce inimă tinără trebuie 
să aibă, la 73 de ani, GHEORGHE 
GOAGĂ din Brașov 1 Iată, in rezu
mat. scrisoarea pe care nc-o trimite : 
Mă mindresc, la etatea mea. că avem 
o țară frumoasă și bine gospodărită. 
Toți muncim cu tragere de inimă câ 
sâ fie și mai frumoasă. Țara noastră 
este astăzi o grădină și aceasta se 
datorește conducerii pe care o avem, 
se datorește muncii depuse de vred
nicii ei locuitori. Mă mindresc...

Ne mindrim cu rezultatele mun
cii. ne mindrim cu tovarășii noștri de 
muncă, ne mindrim cu conducătorii 
noștri, ne mindrim cu copiii, ne min
drim... cu bătrinii noștri, stimate co
respondent brașovean.

• DEMNITATEA. Poate că tratăm
uneori vehement, dar prea simplu o 
temă ca demnitatea cetățeanului. Nu 
ne-a reproșat nimeni aceasta, dar, ne 
gindim noi, ne facem un fel de au
tocritică citind scrisoarea timișorea
nului ILIE ARAMBA. El ne scrie la 
patru zile după qitirea unei anchete 
care înfiera atacul brutal al unor in
divizi asupra unor trecători pașnici. 
O infracțiune, implicațiile ei pe pla
nul educației, semnificațiile ei și sori- 
soarea unui cititor care a meditat pa
tru zile înainte de a pune mina pe 
stilou și hirtie. Ce nuanțe aduce LA. 
in dezbatere? Dinsul consideră, și-i- 
dăm dreptate, că tulburarea cuiva, a 
unui trecător, a unui pasager, a unui 
cetățean care-și trăiește in mod paș
nic și licit viata NU ESTE NUMAI 
O VEXARE A DREPTURILOR ȘI LI
BERTĂȚILOR INDIVIDUALE ale a- 
cestuia. Liniștea, demnitatea fiecăru
ia derivă din dreptul aceluia, egal 
cu al tuturor, asupra PAMÎNTULUI 
PE CARE-L CALCA. „Ne-am obiș
nuit atit de mult să ne mișcăm li
beri și drepți", exclamă autorul scri
sorii. „Cum v-ați simți in locul unei 
victime, cind sinteți obișnuiti să fiți 
tratați cu respect și dragoste de către 
cei din colectivul de muncă, de că
tre cei de acasă, de către cei din 
jur ?“ Așa este : Libertatea, liniștea, 
demnitatea tulburată de un individ 
asocial nu este a cuiva sau a aJtc 
cuiva, ci este a tuturor, făcind parte 
din cerul senin pe care ni-1 creăm, 
pe care trebuie să ni-1 creăm unii al
tora. . - . . . /

o APRECIERI. Cititorul GHEOR
GHE HUHULEA, din corpyna Ti\tă- 
rani,-județul Vaslui, o mai veche ,.cu
noștință" a rubricii de față, ne trimi- , 
te acum citeva aprecieri de ansamblu 

'«despre rezultatele muncii noastre. 
„Toate articolele publicate in «Soin- 
teia» imi plac. Cele de la această 
rubrică (pagina de etică — n.n.)
le-am folosit și le voi folosi în ac
tivitatea mea de educator al copii
lor la școală, dar și a vîrstnicilor in 
cadrul căminului cultural". Cel mai 
de preț calificativ pentru noi este 
însă relatarea imprejurărilor in caro 
cititorul moldovean a devenit lecto
rul fidel al paginii amintite. Sint 
nu mai puțin de cinci ani de atunci 
și legătura s-a stabilit odată cu 
lectura unei anchete, care, fără să-1 
privească în mod direct, trata o si
tuație aidoma uneia ce-1 afectase pe 
Gh. H. Deducem că tovarășul Hu- 
hulea a intilnit in coloanele noas
tre materiale convingătoare și rea
liste. Fericită confirmare a crezului 
nostru profesional 1

O SECUNDA ! VASILE CflEBAC . 
— București : Sint lăudabile frămin- 
tările dv. pe teme de etică. în ce 
privește angajamentul luat față de 
colectivul de muncă, sintem de pă
rere că, cei mai bine, el poate fi în
deplinit chiar in fața acelui colectiv 
ANDREI TACEA — București : In
tr-adevăr, proverbul cu „cine fură 
azi un ou" e general valabil în edu
cație. ION BALAN — Tirgu-Jiu, PA- 
NAIT ANTONESCU — Aninoasa. 
jud. Argeș. ALEXANDRU MAREȘ - 
Rimnicu-Vilcea : Am publicat pe
deapsa pronunțată in cazul respectiv.

plătește toate necazurile. 
Spuneți și dumneavoastră, 
pe el l-a arestat și o să-1 
judece pentru alea zece — 
cin’șpe mii de lei de acum 
doi ani, și din cauza aceas
ta pe noi ne-a încurcat cu 
citeva milioane ! Ce vină 
avem noi ?

— De ce l-ați promovat 
ca șef al unui depozit așa»

DOAR LA „FAPTUL DIVERS"
rea urmăririi periate, iar 
Gheorghe Teacă se află a- 
r estet.

Dar nu despre aspectul 
penal al faptelor lui Gh. T- 
ne-am propus să scriem. 
Asupra vinovăției sau ne
vinovăției lui se va pro
nunța instanța judecăto
rească, singura îndreptăți
tă de lege să o facă. Ceea 
ce ne-a atras atenția a fost 
ur/nătorul lucru ; in urma 
arestării lui Gh. Teacă, la 
Procuratura Generală a 

' fost depus un memoriu din 
partea I.L.F. Bacău, me- 
n t să demonstreze că 
Gh. Teacă este un tip in
dispensabil bunului mers al 
întreprinderii și să ceară, 
nici mai mult, nici mai pu
țin, decit punerea lui, pen
tru 50—60 de zile, la dispo
ziția locului de muncă. La

Am aflat de la directorul 
Silviu Strasser, de la Va- 
silc Mardare, juristul în
treprinderii, și de la con
tabilul-șef. Constantin Ră
chită, „marea dilemă" care 
ffămintă la ora actuală 
conducerea întreprinderii. 
Dacă se trece la pre
darea gestiunii, ooerația 
ar necesita 70—80 de 
zile, cheltuieli de manope
ră evaluate la circa 120 000 
lei șl riscul de a se degra
da legumele datorită 
schimbării condițiilor de 
mediu ; dacă nu se preda 
gestiunea, se încalcă legea 
și este stingherită aprovi
zionarea normală a popu
lației. Această „dilemă" a 
atras și cheltuieli serioase 
de timp și fonduri. Conta
bilul-șef a fost la centrală, 
de aici 1 s-a spus să facă

torul plecase și uite-așa... 
și uite-așa...

Agitație inutilă, pentru 
Că in H.C.M. nr. 2230/1969 
există clar arătată soluția 
in asemenea cazuri ; se 
formează o comisie numită 
de conducătorul unității și 
se trece la predarea gestiu
nii.

— Nu puteam privi im
pasibili această situație, s? 
lansează contabilul-șef in 
vorbe mari. Noi avem aici 
și o răspundere morală 
pentru buna aprovizionare 
a populației.

— Și ați ajuns la conclu
zia ca trebuie să-l cereți 
inapoi pe Teacă...

— Pe noi nu ne Intere
sează dacă Teacă este sau 
nu liber — intervine direc
torul — ci să rezolvăm 
problema, să vedem cine

de mare, cind fusese prins 
cu incorectitudini eviden
te ?

— Nu l-am promovat de
loc. Avea același salariu.

— Nu ne referim neapă
rat la salariu, ci la răspun
derea mai mare pe care 
i-ațj incredințat-o. Mai 
prezenta el garanția mora
lă pentru o astfel de răs
pundere ?

— Să știți că din acest 
punct de vedere noi avem 
adeverință că a fost scos 
de sub urmărire, a sărit 
in ajutor contabilul-șef.

Fals ! Hirtia respectivă 
nu era de natură să dilue
ze vigilența conducerii 
I.L.F. șl să înlăture orice 
suspiciune asupra lui 
Gh. T- Nimeni nu-i obliga 
să-l încredințeze o ges
tiune și mai mare !

Ca șef de depozit la Ba
cău. Gh. Teacă n-a fost 
„zmeul" așteptat. N-a avut 
lipsuri, ci „doar" vreo 37 000 
lei pierderi peste nor- 
melă legale admise. Păca
te intolerabile pentru un 
om pus să gospodărească 
averea poporului. Cind a- 
legi un asemenea om ești 
obligat să deschizi bine 
ochii, obligație legală și 
primordial morală. Dar, 
după cum s-a văzut la 
I.L.F. Bacău, această dublă 
obligație a fost tratată for
mal, cu o hirtie acoperitoa
re. Rutină birocratică ? Da, 
dar nu numai atit. Este 
vorba de un lucru mult mai 
grav : înlocuirea spiritului 
de răspundere, a exigen
ței cu justificări for
male, cu hîrtii sub ștampi
la cărora să se poată pune 
la adăpost de orice răs
pundere. Stranie optică, 
din partea unor oameni 
puși să apere și să spo
rească averea obștii, nu să 
acopere pagubele cu hîrtii. 
Credem că ea va fi anali
zată așa cum se cuvine de 
către comuniștii de la I.L.F. . 
Bacău. Pentru că partidul 
ne cere tuturor să acțio
năm pentru gospodărirea 
cit mai eficientă a mijloa
celor și resurselor societă
ții noastre, să luptăm cu 
fermitate împotriva negli
jenței și risipei, a tuturor 
manifestărilor care duc la 
irosirea averii obștești. Or, 
optica înlocuirii spiritului - 

. de răspundere cu hîrtii a- 
coperitoare- este una din 
cele mai primejdioase ma
nifestări de acest gen. Și 
trebuie eradicată de la bun 
început, oriunde apare.

Emil MARINACHE

I
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Una dintre componentele 
esențiale ale procesului de 
educație — proces care in 
condițiile societății con
temporane, șl mai ales ale 
societății socialiste, depă
șește limitele tradiționale 
ale virs’ci școlare, cuprm- 
zind, practic. intreagR exis
tentă a individului — este 
formarea tinerei generații. 
In tara noastră, contribuția 
covirșitoare a școlii in rea
lizarea acestui obiectiv, ca 
5> aceea a altor factori, 
precum familia sau organi
zațiile de tineret, a fost 
demonstrată atit de practi
ca vieții școlare, cit și de 
cei chemați să desprindă 
adevărurile teoretice gene
rale din această practică 
pedagogică. Ca profesor 
insă, mi sc pare că specia
liștii s-au oprit mal puțin 
asuora roiului pc care il au 
in «xiuca-oa celor de virată 
școlară alte compartimente 
ale vieții sociale, printre 
care cinematograful nu o- 
cupă, in nici un caz. ce] d n 
urmă loc.

Pom.nd de la răspindirca 
și forța do inriurire carac
teristice arte-; c r.cmntocra- 
ficc. aș vrea sâ mă opresc, 
d.n perspectiva spectatoru
lui-profesor. asupra modu
lui in care filmul românesc 
contribuie la formarea ti
nerei generații, la cultiva
rea dragostei față de pare 
și fată de lupta și cuceri
rile revoluționare ale po
porului. la dezvoltarea spi
rtului de responsabilitate, 
a conștiinței socialiste a ti
neretului nostru. De la bun 
început trebuie mus că ci
nematograful își exercită 
influenta prin mijloace 
specifice, diferite de acelea 
ale școlii. Că un film con
ceput ca o lecție, ale cărui 
intenții educative sint afir
mate didactic, ilustrativ, n-u 
are șanse de a obține ade
ziunea publicului. încadrin- 
du-se unui gen care mizea
ză pc spectaculosul montă- 
r.i. filmul Mihai Viteazul a 
cucerit publicul, a avut un 
ecou considerabil in rindu- 
r.’.e tineretului tocmai da
torită faptului că autorii au 
repudiat ilustrativi smul și 
au făcut o operă de recon
stituire și de interpretare 
artistică a realității istori
ce. dintr-o perspectivă con
temporană. prin prisma 
concept iilor noastre despre 
lume și societate. Analiza 
profundă. de pe pozițiile 
ideologice ale partidului 
nostru, a ur.or procese și 
fenomene dintr-un trecut 
mult ma: apropiat, a deter- 
minat valoarea social-edu- 
cativă a unui film ca Pu
terea șî Adevărul, clarifi
carea publicului de azi a- 
suora aspec’elor particulare 
ale maturizări; societății

socialiste românești sur
prinse pe ecran.

Urmăresc îndeaproape e- 
voluția f.Imului românesc 
și constat cu satisfacție 
preocuparea cinoașt ilor noș
tri — mai evidentă in pe
rioada din urmă — de a 
cre.n opere artistice cu o 
problematică majoră, fil- 
me-dezbatere canabilo să 
capteze atenția spectatoru
lui și să-l urmărească chiar 
dincolo do sala do cinema, 
propunind spre meditație 
actuale problem*' do vată 
Mi se pare semnificativ si 
de bun augur faptul că a-

limuzine ultramoderne. A- 
semenea filme pastișe ale 
unor pelicule străine nu 
puteau decit dezorienta sau 
uneori exercita o proastă 
influență asupra unor cate
gorii ale publicului linăr, 
ne format. Am impresia efl 
moda ac^tor pelicule a 
trecut — izgonită in mod 
firesc de exigentele dez
voltăm filmului românesc. 
Dar barind drumul spre 
coran al contrafacerilor a- 
mint-ite,' este necesar să și 
promovăm in același timp, 
cu toată consecvența, crea
ția de înaltă valoare aș'cp-

nematograf. tineretul este 
foarte sensibil și la calita
tea argumentelor artistice, 
sancționind deopotrivă ori
ce concesie făcută schema
tizării. ca și „notele failsc" 
care apar in comportarea 
unui personaj sau in dia
log. Mai ales din perspec
tiva spectatorilor tineri, ci
nematografia noastră ar 
trebui să-și fructifice stă
ruitor experiența, croind 
conflicte și personaje viabi
le. acroditînd veritabile 
modele de viață pentru cei 
tineri.

Filmele pe care le-am a-

OPINII DE SPECTATOR

TÎNÂRUL- 
un ideal personaj de film, 
nu întotdeauna considerat 

ca atare de cineaști
ceste preocupări au Început 
sa vizeze nemijlocit viața 
tinerei generații — ca in 
două dintre realizările a- 
cestui an : Dragostea înce
pe vineri și Despre o anu
me fericire, ambele circum
scrise unei problematici e- 
tice de incontestabil inte
re?. Totuși, anumite limite, 
îndeosebi de ordin artistic 
— semnalate de critica ci
nematografică și asupra că
rora nu imi propun să in
sist — au făcut ca filmele 
respective, in genere bine 
primite, să nu aibă pe de
plin ecou] de public scon
tat.

Au existat, la un moment 
dai. numeroase filme așa- 
zise ..de actualitate**, dar 
care propuneau un univers 
de viață neutru și conven
tional, ir. care numai ono
mastica și limba erau ro
mânești — problematica lor 
nereușir.d să intereseze pe 
omul zilelor noastre. Au e- 
xistat filme care conturau 
o lume ciudată, artificială, 
ale căror personaje, bintui- 
te de angoase, evoluau in 
interioare somptuoase și 
baruri de noapte, foloseau

tată de tineri, de marele 
public. Din acest punct de 
vedere, aș vrea sâ subli
niez justețea ideilor pe care 
regizorul Mircea Drâgan le 
exprima, cu cit va timp in 
urmă, in „Scinteia", intr-un 
articol intitulat „Adevărul 
vieții in spectacolul cine
matografic** și in care se 
referea la condițiile de care 
depinde eficiența orientării 
spre actualitate a filmului 
românesc. Fără îndoială, 
numai prin ancorarea adin- 
că in actualitate cinemato
grafia noastră își poate 
crea un stil propriu, defi- 
nindu-se pe sine intre cele
lalte cinematografii euro
pene. Dar această orienta
re (adică prioritățile tema
tice) se cerc dublată de 
consistența ideilor și de o 
tratare artistică aptă sâ a- 
sigure drumul acestor idei 
spre public. Desigur că ni
mic n-ar putea justifica 
înclinația spre cazuri șo
cante. exterior spectaculoa
se, nici ambiguitatea sau — 
la extrema opusă — viziu
nile simplificatoare, idil’is- 
te, apropierea superficială 
de realitate. In sala de ci-

min-tit constituie, desigur, 
un inceput promițător, 
chiar dacă ele nu acoperă 
datoriile cinematografiei 
noastre față de tinăra ge
nerație de spectatori. Nu e 
vorba de a se realiza, nea
părat. mai multe filme cu 
sau despre tineri, ci de 
a se realiza filme cit mai 
bune, intr-o cit mai depli
nă rezonantă cu preocupă
rile tineretului nostru. Nu 
e deloc de neglijat faptul 
că lipsesc, de pildă, filme
le care să răspundă intere
sului pentru acțiune, pen
tru aventură, specifice ge
nerației tinere, filmele care 
să stimuleze fantezia — un 
domeniu al creației care ar 
oferi prilejul de a se abor
da. cu mijloace extrem de 
atractive, teme și idei uma
niste, de cert interes actual 
(iar publicul unor astfel de 
pelicule n-ar fi exclusiv 
tineretul...). Sint necesare, 
dorite, filme care să aducă 
in dezbatere probleme ac
tuale ale existenței și care 
să sugereze răspunsuri ; 
filme in care ti nării] vre
mii noastre — elev, munci
tor. țăran sau student — să

afle echivalențe artistice 
a.le universului iul de via
ță. ale întrebărilor carc-1 
preocupă privind prietenia, 
responsabilitatea. dragos
tea, raporturile sale cu so
cietatea.

M-am întrebat deseori de 
ce avem alit de puține fil
me cu adevărat pregnante 
despre tinerel și pentru ti
nerel. de ce regizorii noș
tri, dintre care unii sint 
foarte tineri șl foarte talcn- 
tați, nu se nrală mai inte
resați de universul fasci
nant al viratei adolescentu
lui ? N-avem nici un frltm 
notabil inspirat dm viața 
liceenilor sau a studenților, 
do pildă. Do vină sint poa
te și scenariștii, care cu
nosc probabil prea puțin 
viața tinerei generații.

Spuneam că filmul des
pre tineret șl pentru tine
ret trebuie să ofere specta
torilor croi, modele de via
tă care să întruchipeze va
lori morale superioare, mo
dele care pot fi descoperi
te atit in viața cotidiană, 
cit.și in basmele și bala
dele populare, sistematic 
neglijate de cineaști. E- 
vident. pentru a deveni 
modele pentru foarte tine
rii spectatori, aceste perso
naje trebuie să-și păstreze 
autenticitatea folclorică, 
aura lor baladescă și legen
dară : altfel, se ajunge la 
produse hibride, nereușite, 
de genul celei intitulate 
„Săgeata căpitanului Ion".

Consider că cinematogra
fia noastră este datoare 
față de publicul tinăr, că
ruia trebuie să-i ofere fil
mele pe care acesta le aș
teaptă : filme care să vor
bească despre viața lui de 
zi cu zi. filme in care a- 
ceastâ viață să fie prezen
tată in toată complexitatea 
ei. Nu există problemă a 
generației tinere care să nu 
poată fi adusă pe ecran, 
dar pentru aceasta cineaș
tii noștri trebuie să dea do
vadă de spirit de inițiati
vă, de îndrăzneală, de cu
raj civic. Filmul despre ti
neret n-are nimic comun 
cu clișeele idilizante, cu 
deformarea negativistă a 
realității și nici cu tonul 
didacticist-moralizator; tre
buie să reflecte reali
tatea de pe pozițiile ideo
logiei noastre, in vi tind pe 
spectatorul tinăr la medita
ție asupra vieții, acționind 
in felul acesta asupra con
științei sale.

Prof.
Ion FLORICICA
Liceul „George Enescu”, 
Sinaia

Sesiune 
științifică

Academia de științe sociale și 
politice a organizat marți în Capi
tală o sesiune științifică cu tema 
„Civilizația socialistă și valorile el 
fundamentale".

Expresie a preocupărilor institute
lor de cercetare, alo oamenilor dc 
știință de a elabora concepte de 
bază ale valorilor societății noastre, 
in conformitate cu programul ideo
logic al partidului de făurire a con
științei înaintate a oamenilor mun
cii și de edificare a societății socia
listo multilateral dezvoltate — după 
cum sublinia la deschidere prof. dr. 
docent Ioan Ceterchi, vicepreședinte 
al Academici de științe sociale și poli
tice, sesiunea a abordat o largă arie 
do probleme de actualitate din 
aceste domenii. Rețin atenția prin 
deosebita lor importanță proble
mele referitoare la definirea con
ceptelor societății socialiste multila
teral dezvoltate, colo privind geneza 
civilizației socialiste, sensul etLc al 
vieții, sau criteriile valorificării es
tetice in socialism. Programul reu
niunii a cuprins, de asemenea, dez
bateri cu privire la democratizarea 
valorilor și politica culturală in so
cialism, echitate și cointeresare ma
terială, promovarea valorilor uman© 
in societatea noastră etc.

(Agerpres)

NOTE DE LECTURĂ

Valeriu RÂPEANU;

„PE DRUMURILE 

TRADIȚIEI"

Spunea un om simplu
(Urmare din pag. I)

©le lamoa cu octroi, drept care s-a 
si urcat oe scenă și si-a îndeplinit 
misia), discuțiile cu publicul, abona
mentele etc. Dar calitatea actului 
artistic rămine la temelia acestei 
relații. De aici pleacă fluxul și re
fluxul spectatorilor ! Sigur, s-a mai 
observat că statisticile, Și cele inter
naționale, vorbesc de faptul că nou
tatea absolută in teatru complexea- 
ză și chiar îndepărtează publicul și 
că familiaritatea cu fenomenul tea-
trai nu e bună nici ea , ba e chiar
egală in nocivitate. ea avi nd darul
«trirnb de a plictisi Și de a obosi
spectatorii.

Calea se zice c-ar fi cumva pc Ia
mi j loc : o noutate care să atragă și 
o familiaritate care sâ nu îndepăr
teze : o zonă, cum cer statisticienii. 
Intre aceste două cuvinte : nou și 
familiar. Poate 1 In orice caz. trebuie 
să ținem cont și de cifrele statisti
cilor teatrale. Dar să nu uităm tex
tul dramatic excelent și spectacolul 
excelent, singurele elemente ce de 
fapt creează statisticile reale. Ele 
vor forma și spectatorii pe care-i 
visăm și care vor fi in săli arhipli
ne. plini de aplauze. Fără piese con

temporane vii și profunde, șî scurte 
și adevărate,, n-o să-i putem zice 
spectatorului ; cinste (ie și venirii 
tale la teatru • Trebuie să ne fie 
clar : publicul nu mai suportă su
rogatele ; s-a maturizat și s-a ma
turizat chiar datorită calității spec
tacolelor teatrului românesc. Fără a- 
ceastâ exigență a dramaturgilor 
față de propria lor literă scrisă, a 
regizorilor și a actorilor, fără, repet, 
fără calitate artistică totul rămine 
o lungă teorie.

Aș dori să mai adaug că publicul 
nostru de teatru este și publicul 
nostru de film și este in același 
timp și publicul nostru de carto. 
Artele cooperează și cine se simte 
atras de film nu ignoră teatrul ori 
cartea. Deci, e bine să ne întrebăm 
ce se-ntimplă nu numai cu specta
torul de teatru. El trebuie bineînțe
les format, educat, el. Măria-sa, 
spectatorul. Fără compromisuri, fără 
ochiade. cu eșecuri chiar. cu 
orice efort lată, bunăoară, experien
ța echipei filmului „Vifornița". Pe
tre Sălcudeanu a scris un roman 
despre comuna sa natală, Gligorești, 
de lingă Turda, pornind de la fapte 
reale petrecute in sat, avindu-1 drept 
erou principal in roman pe fostul

DISTINCȚII PENTRU
CARTEA ROMÂNEASCĂ

Pe lingă participarea la ma
rile tirguri internaționale de 
carte ale anului, tipăriturile ro
mânești au participat și la tra
diționale expoziții si concursuri 
de carte, organizate peste ho
tare. unde au fost răsplătite cu 
numeroase distincții.

între cărțile participante la 
binecunoscutul concurs interna
tional ..Cele mai frumoase cărți 
ale lumii**. Leipzig — 1973, vo
lumul „Miorița", tipărit de Edi
tura Albatros, a primit dinloma 
de onoare. Această capodoperă 
a folclorului românesc și uni
versal este transpusă pe lingă 
versiunea românească, in cinci 
limbi d*"- largă circulație : en
gleză. franceză, germană, rusă 
și spaniolă. Valoarea ediției 
constă, totodată, in formula sa 
grafică deosebită, realizată de

graficianul Emil Chendea. în 
plus, volumul are atașat un disc 
microsion cuprinzind interpre
tări de seamă ale baladei.

La Trienala cărților și publi
cațiilor de teatru (ediția a IlI-a) 
desfășurată la Novisad-Iugo- 
slavia. standului românesc i-a 
fost acordat premiul special al 
juriului pentru bogăția și va
rietatea edițiilor de literatură 
dramatică — opere originale și 
critică teatrală.

De asemenea, in cadrul celei 
de-a 6-a ediții a Tirgului inter
național de carte de la Sofia, 
volumul „Cibernetica și econo
mia". tradus din limba bulgară 
și apărut in Editura Politică, a 
obținut diploma de onoare pen
tru calitatea tălmăcirii și pre
zentarea grafică.

(Agerpres)

său învățător, Raita pe uiume. Fil
mul reia in datele sale prinoipale 
proza, e turnat in Gligorești și pre
miera absolută a avut loc la școala 
din Gligorești intr-o atmosferă de 
invidiat pentru orice scenarist. Satul 
participant la istoria evenimentelor 
transpuse pe celuloid a vizionat „Vi
fornița" plin de curiozitate : oame
nii s-au văzut pe ei, întruchipați de 
ei sau de consătenii lor sau de ac
tori și istoria de pe peliculă au 
discutat-o apoi in școala nouă ci
teva ore la o masă rotundă cu zia
riști, realizatori, oaspeți. Ce este 
contemporan, ce este actual, azi, în 
această poveste petrecută cu ani in 
urmă ?■ Este una din întrebările pe 
care le putem pune. Și vin mai 
multe răspunsuri ; intii ; faptul că 
oamenii pot și trebuie să-și aleagă 
singuri propriul lor destin : doi : 
faptul că atunci cind cineva e împo
triva voinței sale, hotărit să între
prindă ceva, acolo ceva «nu e lim
pede ; trei : să recunoaștem față de 
noi adevărul nostim, adevărul de 
ieri și de azi, ca să nu intrăm in 
viitor văduviți ; patru ; intre teorie 
și practică diferența o ?tie doar ace
la care dind un sfat trece apoi și-l 
îndeplinește singur și-1 verifică ; 
cinci... șase... Un țăran cooperator a 
spus privindu-i pe scriitorii aflați 
de față ; scriitorul prin contactele 
cir noi poate să-și dea seama cit este 
ceasul.

Intr-adevăr, și in teatru, și în 
film, trebuie știut 'cit este ceasul. 
Ce se-ntimplă cu semenii noștri, cu 
publicul nostru, cine este el și ce 
vrea el. Altfel, ignorind publicul, 
nedepășind cercul colegilor, drama
turgul poate să pară un ascet preo
cupat doar de sine. Să se exprime 
pe sine, bineînțeles, dar cine spune 
că nu-1 interesează decit atit mă 
face să-1 pot bănui cel puțin că 
nu spune adevărul. Talentul întot
deauna iși găsește publicul, talentul 
fiind acel miracol tic a găsi cuvintul 
ce exprimă, cum spune poetul, ade
vărul — și publicul iubește adevă
rul și publicul caută cu sete în pie
sele și filmele noastre cuvintele care 
să Ic vorbească lor despre ei, cuvin
tul care înnobilează și eliberează, el 
fiind găsit in noianul de verbe și 
adverbe și substantive doar de ta
lentul ce-1 caută cu sinceritate și 
dragoste in realitatea poporului nos
tru, in istoria, in simțirea sa, in dra
mele sale, dar și in izbinzile mate
riale și spirituale ale noului ev. so
cialist, al patriei. Ignorind publicul, 
ne ignorăm cuvintele, filmele, pie
sele noastre, pe noi. Măria-sa Pu
blicul nu este doar o expresie alea
să, ci un mare adevăr de care avem 
datoria civică și artistică să ținem 
in permanență seama.

t V

PROGRAMUL I

S OC Teleșcoali.
10.00 Telex.
10,05 Municipalitatea r&spunae 

bucureșteanulul.
10,25 Tineri ir.terprețl : violonce

listul Valentin Arcu.
10,50 Film pentru copil : „De-a 

Alba ca zăpada".
12.05 Telejurnal.
17 30 Curs de limba rusă. Lec

ția 70.
18.00 Telex.
18.05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Micii meșteri mari.
18,35 Muzică populară interpre

tată de tineri soliști.

18,50 Invățămlntul superior și lu
mea contemporană.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Boiek și Lolek.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20.00 Cintecul săptămlnii : „Braț 
la braț cu tinerețea".

20.05 Teleobiectiv.
20.20 Telectnemateca. Ciclul ..Ge

rard Phil'.pe". „Orgolioșii".
22,00 Mari artiști în studiourile 

noastre : baritonul italian 
G-.useppe Tadde! In citeva 
din rolurile sale preferate.

22.20 24 de ore.

PROGRAMUL n

20.00 O viață pentru o idee : Char
les Darwin — film de mon
taj- ,

20.30 Clntece șl jocuri populare 
interpretate de ansamblul 
folcloric „Carpațl" din Clm- 
pulune-Muscel.

20,55 Publicitate.

21,00 Reportaj TV : Cele 100 de 
anotimpuri ale Eroului Mun
cii Socialiste Dumitru Du
mitru, directorul I.A.S. Pe- 
troiu. jud. Ialomița.

21.20 Telex.
21.25 Armonii Intime. Seară de 

lieduri românești.
21,50 Prin muzee și expoziții.
22,03 Pagini din „Albumul dumi

nical".

cinema
• Evadarea : FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30: 16: 18,30: 26,45.
• Anatomia dragostei : CENTRAL
— 9.15; 11.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30.
• Uimitoarele aventuri ale lui

Ieri ți-a deschis lucrările 

Laboratorul pentru studiul 
problemelor legislației și 

stiintei administrației de stat • • . »
Marți s-au deschis lucrările Labo

ratorului pentru studiul problemelor 
legislației și științei administrației 
de stat, organizat de Academia „Ște
fan Gheorghiu** și Consiliul legis
lativ.

Conceput ca o formă modernă de 
îmbinare a invățămintului și cerce
tării cu producția, laboratorul își 
propune sâ efectueze o serie de stu
dii interdisciplinare menite să con
tribuie la perfecționarea proceselor 
de elaborare și aplicare a legilor și 
la optimizarea activității organelor 
administrației de stat. In acest sens, 
laboratorul va întreprinde cercetări 
de sociologie juridică privind efici
ența legii, studii de prognoză juri
dică cu privire specială la perfecțio
narea legislației.

La ședința de deschidere au luat 
parte reorezentanți ai conducerii ce
lor două instituții organizatoare, 
precum și conducători ai unor or
gane centrale de stat, academicieni, 
cadre didactice universitare, cerce
tători științifici in domeniul dreptu
lui. precum și cursanți ai Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

(Agerpres)

i „ROMANIA-FILM” prezintă Ia cinematograful Patria 
t din Capitală un nou fi!m muzical

j „Veronica se întoarce"
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Continuarea muslcalului de mare succes — VERONICA 
(1 500 000 spectatori, în 8 luni). Scenariul: Vasilica 
Istrate și Elisabeta Bostan. Imaginea : lullus Druck- 
mann. Muzica : Temistocle Popa. Decoruri : Giulio 
Tincu. Costume: Nelli Grigoriu-Merola. Sunetul : ing. 
A. Salamanian, Ing. Oscar Coman. Montajul : Dan Naum. 
Cu : Luiu Mihăescu, Margareta Pîslaru, Florian Pittiș, 
Dem. Rădulescu, Vasilica Tastaman, Violeta Andrei, An
gela Moldovan, George Mihăîță, Mihai Stan, Mihaela 
Istrate. O producție a Casei de filme 3. EASTMAN-CO- 
LOR — SUNET STEREOFONIC. In completare : „Livada 
pionierilor”. Scenariul șl regia : David Reu. Producție 

a studioului „Al. Sahia”

Robinson Crusoe : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30: 20.45. CO- 
TROCENI — 15,30; 18; 20,15.
o Torino negru : PATRIA — 9; 
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; 13.15: 20,30.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 11,15; 17. 
© Othello : DOINA — 9.15; 12.30; 
14.45; 18.15: 20.30.
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : SCALA — 9; 11.15; 13.30;
16: 18.30; 21. BUCUREȘTI — 8.45;

PURI NOI — 9.15—20,15 In con- 
tLnuare.
• Bună scara, doamnă Campbell: 
VICTORIA — 3.45; 11: 1115; 13.45; 
13.15; 20,45, AURORA — 9; 11.15;

11; 13,30; 16 ; 18,30 : 21. EXCEL-
SIOR — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20,30.
* Așteaptă plnă se 1întunecă :
CAPITOL — 9,30; 11,45: 14; 16,15;
18,30: 20.45.
0 Războiul domnițelor : TIM-

13.30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 15; 
17,45; 20,15.
o Mult zgomot pentru nimic : 
BUZEȘTI — 9; 11,15: 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Omul din La Mancha : MELO
DIA — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, 
FLAMURA — 9.30; 12; 15.30; 18;
20.30.
• în munți crește un brad verde: 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 15.30; 18: 20,15.
• Vifornița : FLACARA — 9,15; 
11,30: 13.45; 16: 18,15: 20.30.
O Ultimele șase minute : GRI- 
VITA — 9; 11,15: 13,30: 16; 18.15;
20.30. GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.15,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15: 20.30.
• Nunta : LIRA — 16; 18: 20.
• Generalul doarme In picioare :
GLORIA — 9; 11.15; 13,30; 15.45:
18,15: 20,30.
• Război și pace (seriile I și II): 
VIITORUL — 15.15; 19,15.
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
FLOREASCA — 15,30: 18; 20.15.
• Fata care vinde flori : MOȘI
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Fără îndoială, do
meniul predilect rftmi- 
ne pentru criticul Va
leriu Râpeanu comen
tarea fenomenului li
terar românesc actual 
sau revolut. Preocu
pările nu se opresc 
insă aici,\de vreme ce 
intilntm frecvent sub 
semnătura criticului 
cronici teatrale și. nu 
o dată, utile incursiuni 
in zonele speciale ale 
artelor muzicale și 
plastice. Cărțile pu
blicate de Valeriu Râ
peanu demonstrează 
elocvent valoarea și u- 
ti li ta tea acestei ten
dințe spre multiplan.

Sumarul ultimului 
volum pe care il dis
cutăm reflectă, poate, 
cel mai bine formula 
critică practicată de 
Valeriu Râpeanu. Deo
potrivă ca obiect și 
ca modalitate. Alături 
de studii compacte 
despre Nicolae Iorga 
și O. Goga aflăm al
tele, tot dense, despre 
Pierre de Boisdeffre 
ca istoric al literaturii 
franceze, despre vi
ziunea mitică în crea
ția lui Thomas Mann, 
o avizată introduce
re în universul litera
turii epistolare și, lu
crat în tușe repezi, 
un portret al lui Henry 
de Montherlant. In cea 
de-a doua secțiune a 
volumului. dedicată 
exclusiv lumii teatra
le. sint grupate cro
nici de spectacole sau 
comentarii despre mo
mente reprezentative 
din evoluția literatu
rii noastre dramati
ce. Se disting apoi în
semnările de lectură 
ale criticului ne mar
ginea unor semnifica
tive apariții recente 
pentru ca o ultimă 
secțiune, prezentată 
sub titlul „Atitudini 
culturale", sâ cuprin
dă sugestive opinii cu 
deosebire despre feno- 
me.nul teatral și arta 
spectacolului.

Acest sumar, poa
te deliberat mozaicat 
(să vedem aici riscul 
tentației spre pluriva

lent ?), nu poate as
cunde însă ținuta me
todologică unitară a 
demersului critic. Me
todologic mereu ace
lași. criticul știe to
tuși sâ se adapteze o- 
biectului examinat. Nu 
e vorba numai de fap
tul. firesc, că, de pil
dă, dc opera lui Tho
mas Mann sau de cea 
a lui Montherlant se 
apropie cu alte mij
loace decit cele utili
zate pentru, să spu
nem. examinarea liri
cii lui Goga sau a pie
selor lui Mihail Sorbul. 
Se impune constatarea 
că V. Râpeanu se a- 
propie fără prejudecăți 
de noile modalități de 
investigare critică, cu 
deosebire spre psiha
naliză. Rezultatele nu 
se lasă așteptate, ma- 
tcriallzindu-.se fruc
tuos în citeva studii 
din sumar.

Deși preocupat de 
mal toate sferele crea
ției artistice, cum spu
neam. Valeriu Râpea
nu are ca domeniu 
predilect istoria lite
rară. întru aceasta ple
dează convingător vo
lumul pe care il co
mentăm. Oricit de 
probe, de cuceritoare 
sau judicioase s-ar do
vedi a fi cronicile tea
trale sau articolele de 
atitudine, incontesta
bil că cele mai pon- 
deroase (nu numai in 
dimensiune !) sint stu
diile de istorie litera
ră (românească sau 
universală). E izbînda 
unei vocații autenti
ce ne care, din păcate, 
criticul, uneori, o ne
glijează. Valeriu Râ
peanu dovedește in 
studiile sal© de isto
rie literară rigoare, 
metodă și informare.

Nu credem că exa
gerăm dacă spunem că 
studiul despre Nicolae 
Iorga este cea dinții 
tentativă izbutită de a- 
naliză critică a ope
rei si activității pro
teicului nostru savant 
O analiză echilibrată, 
din perspectivă mar
xistă, in care lumini

Mircea TOMUȘ :

le șl umbrele 6lnt a- 
șezatc, responsabil, la 
locul lor. De aceea, ca 
să păstrăm o expresie 
a criticului, niciunde 
„mitul nu se transfor
mă in caricatură". 
Portretul Iul Iorga e 
lucrat atent 81 recu
les, tonul admirativ 
neexcluzind observa
ția critică. Imaginea, 
mereu in relief (pen
tru că e ocolită tenta
ția unidimensionalu
lui). izbutește să păs
treze punctele de al
titudine. ca și zonele 
de șes sau chiar de- 
presionare prezente pe 
traiectul unei vieți 
neobișnuite. Nu ui
tăm sâ precizăm că 
accentul cade in acest 
studiu pe recom
punerea elementelor 
esențiale ale perso
nalității lui Nicolae 
Iorga. (De altfel, stu
diul acesta a deschis 
recenta ediție din cu
noscuta autobiografie 
O viată dc om, apă
rută la Editura Mi
nerva sub îngrijirea 
lui Valeriu Râpeanu). 
Solicitat de o capo
doperă a literaturii 
noastre memorialisti
ce in care geniul por
tretistic al Iui N. Ior
ga a strălucit, criti
cul a izbutit să men
țină o cumpănă intre 
narațiune. examen 
critic și evocare por
tretistică. Aplecările 
criticului spre portre
tistică și literatura 
memorialistică și-au 
relevat deplin talen
tul și capacitatea. In
tru aceasta pledează 
grăitor și studiul a- 
mintit despre „uni
versul literaturii epis
tolare", ca și mișcăto
rul portret dedicat 
profesorului G. C. Ni- 
colescu.

Volumul din urmă 
al lui Valeriu Râ
peanu marchează a- 
decvat prezenta pu
blicistică și științifică 
a unui critic și isto
ric literar de autori
tate.

Z. ORNEA

„RÂSFRÎNGERI"
Alcătuindu-și acest 

volum prin strîngere 
de cronici literare, 
Mircea Tomuș caută 
în același timp să-i 
modifice regimul real 
de existență prezen- 
tindu-și cartea drept 
,,o încercare de radio
grafie a criticii noas
tre actuale". Este a- 
devărat că autorul își 
ia citeva precauții : 
„.•lm inoeroat să sur
prindem, in anumi
te condiții, oeva din 
specificul manifestă
rilor spiritului cri
tic românesc con
temporan" ; ceva din..., 
in anumite condiții 
sint expresii prin 
care se sugerează un 
caracter relativ, aflat 
totuși în opoziție cu 
spiritul metodic pre
supus de o „încercare 
de radiografie". In a- 
celași „argument** al 
volumului, autorul iși 
schimbă in mod neaș
teptat vederile asupra 
propriei cărți, fiindcă 
dintr-o „radiografie" 
aceasta se preface în 
analiză și apreciere a 
unui „eșantion care 
poartă toate trăsături
le esențiale ale între
gului". Explicația a- 
ccstor oscilări justifi
cative ține atit de ca
racterul criticii prac
ticate de Mircea lo- 
muș, cit și de citeva 
opinii despre critică 
general răspindite in 
momentul de față. U- 
nul moment în care 
critica literară fu
sese aproape exclu
siv reprezentată prin 
volume de articole și 
cronici, deși nu se 
discuta despre foile- 
tonism, i-a urmat un 
altul mai recent, do
minat de prelungite 
și aprinse dezbateri 
despre condiția criticii 
publicistice, totodată 
inregistrindu-se și o 
scădere apreciabilă a 
interesului pentru a- 
semenea culegeri, atit 
sub aspectul. trata

mentului editorial, cit 
și al ecoului public. 
Ambele atitudini sint 
insă, credem, extreme, 
deoarece nici critica 
nu se poate reduce la 
foiletonism și nici foi- 
letonismul nu poate fi 
alungat dintre modali
tățile de existență ale 
criticii ; justificarea și 
importanța unei acți
uni critice sint în re
alitate mai presus de 
asemenea mărunte și, 
in largă măsură, false 
contradicții.

Efortul lui Mircea 
Tomuș de a-și prezen
ta cartea ca fiind alt
ceva decit ceea ce este 
il înțelegem ca o 
consecință a discu
țiilor din ultimii ani 
despre critica foile- 
tonistică ; și aceasta 
cu toate că autorul 
susține, într-un text 
cu caracter programa
tic (Șansa foiletonu
lui), că asemenea 
dispute sint inutile. 
Subscriem dc aceea 
integral opiniilor sa
le, deși in bună parte 
autorul însuși ezită 
in a le aplica : „Foi
letonul are marea 
răspundere de a se 
pronunța pe cit posi
bil fără echivoc și fă
ră subterfugii, în le
gătură cu foarte 
elementara întrebare 
despre un fenomen ar
tistic : CUM ESTE ? 
(...) Cit e de utilă sau 
dăunătoare practica
rea lui pentru o ca
rieră de critic, rămî- 
ne să se aprecieze de 
la caz la caz. Cert 
este că, din deficien
țele foiletonului ca 
specie, adică din ne
putința lui dc a aco
peri un spațiu mai 
vast, fie pe orizontală, 
fie pe verticală, nu 
putem extrage o con
damnare a celor care 
il practică. Impor
tant este doar cum 
il practică". Mircea 
Tomuș se îndepărtează 
de sensul acestor a-

firmații nu doar prin 
tentativa de a-și pre
face cronicile litera
re in componente ale 
unui examen critic 
global, dar și prin 
spiritul unor cronici. 
Critica lui Mircea To
muș se caracterizea
ză printr-o conti
nuă învăluire a opi
niei intr-o protec
toare armură de e- 
logii false și de re
zerve principiale, me
canismul criticii cu
rente căpătind apa
rența unei solemni
tăți, a unui ceremoni
al. Criticul nu-și pro
pune să respingă ori 
să susțină o carte, 
ci să dea o judecată 
echilibrată ; iată de 
ce, in loc de a-și ur
mări punctul de ve
dere, Mircea Tomuș 
caută să obțină o 
justă dozare a obiec
țiilor și a aprobări
lor, aspirind către o 
neutralitate abstractă. 
Scriind despre actua
litate, fără izbucniri 
de entuziasm, dar și 
fără negații pătimașe, 
Mircea Tomuș își gă
sește deplina posibili
tate de manifestare a 
vocației sale critice 
intr-un remarcabil stu
diu despre Titu Ma- 
iorescu, scriitor. A- 
nalizind cu o rară pu
tere de pătrundere 
însemnările zilnice 
din perspectiva unei 
intuiții a „structurilor 
epice" existente In 
lapidarul text al jur
nalului maiorescian, 
Mircea Tomuș aduce 
revelația unui alt 
Maiorescu, noul chip 
fiind determinat de fi
lonul epic „al specta
colului vieții și al 
curiozității, aproape 
intelectuale, pentru a- 
cest spectacol". Răs- 
frîngcri este cartea 
unui istoric ’ literar 
costumat de circum
stanță in foiletonist.

M. IORGULESCU

LOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
O Ferma din Arizona : DACIA — 
9; 12.30: 16; 1S.15.
e Monolog : UNIREA — 15.30; 18; 
20,15.
o O floare și doi grădinari : BU-
CEGI — 10,30; 15.30; 19.
n Fiul mecanicului dc locomotivă: 
CR1NGAȘI — 15.30; 18: 20,15.
O Doi pc un balansoar: DRUMUL 
SĂRII — 15.30: 18: 20,15.
• Ancheta poștașilor : FEREN
TARI — 16; 18; 20.
n Urmărire la Amsterdam : PA
CEA — 15,45: 18; 20.15.
• 100 dc lei : PROGRESUL — 
15,30: 18; 20,15.
a Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : RAHOVA — 16; 18; 20.
e Pămlntul părinților noștri : 
VITAN — 15.30: 18; 20,15.
• Omul de dincolo : POPULAR
— 15,30: 18: 20.15.
o Cu cărțile pc față ; MUNCA — 
15,30; 18: 20,15.
e Legenda negrului Charley : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20. .
4 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Mftgu- 
reanu) : între noi doi n-a fost de
cit tăcere — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
ttnârului „W“ — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domqule 
Wilde — 20.

• Teatrul Glulești : Comedie eu 
olteni — 19,30.
• Teatrul de dramă șl comedie 
din Constanța (in sala Comedia a 
Teatrului Național ,.I. L. Cara- 
gtale") : Răzvan șl Vidra — 20.
O Teatrul „Ton Creangă" : Not» 
zero la purtare — 9.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Mocklnpott (In limba ger
mană) — 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trâsnltul 
meu drag — 19.30. (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi dlseară —.19,30, (la Sala Pa
latului) : La Savoy, Boema I — 
19,30.
• Teatrul de revistă șt comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popescu
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pc plaiurile Mioriței
— 19,30.
• Circul „București" : Gala acro
baților — 19,30.
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președintei Consiliului tfe Sict

după-amiâză s-a înapoiat în 
C •? iinlă Cornel iu Mănescu, repre- 
xeauuu al președintelui Consiliului

de Stat al Republicii Socialiste 
România, venind din Republica Tu
nisiană

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Kenya. George Macovcscu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a trimis 
o tctegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe kenyan. dr. 
Njorogc Mungai.

viața internaționala

Aniversarea Operei
maghiare de stat din Ciuj

în cadrul schimburilor culturale 
și artistice româno-iugoslave. Tea
trul Național din Timișoara a ple
cat marți dimineața la Novisad, ca 
invitat al Teatrului Național din 
Volvodina. Artiștii timișoreni vor 
prezenta spectacole cu piesele „Fe
tele Dldlnej" de Victor Eftlmiu și 
„Suflete tari" de Camil Petrescu.

(Agerpres)

Excelentei Sale Domnului JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Kenya, îmi face o deosebită 
plăcere să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate șl fericire personală, de bunăstare și progres pentru 
poporul kenyan.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare din
tre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul po
porului român și al poporului kenyan, al păcii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

MOSCOVA

MOSCOVA 11. — Corespondentul 
Agerpres, N. Crcțu, transmite : La 11 
decembrie au Început la Moscova 
lucrările celei de-a 65-a ședințe a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R., la 
care participă vicepreședinți ai Con
siliilor do Miniștri din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Ungă-

ria, Uniunea Sovietică, precum și un 
membru al Consiliului Executiv Fe-, 
deral al R.S.F. Iugoslavia.

Din Republica Socialistă România 
participă tovarășul Gheorghe Rădu- 
lcscu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent al 
țării noastre la C.A.E.R.

Opera maghiară de stat din Cluj a 
împlinit 23 de am do existență. La 
adunarea Jubiliară care a avut loc 
marți seara, colectivul instituției 
s irbătorite a fost salutat de prof. dr. 
Aurel Ncgucioiu. secretar al comite
tului ’ J ' 
univ. 
junei 
tiei 
unor . _ ______  __  ___ _
oameni de artă și cultură.

în cadrul adunării, dirijorul Hary 
Boia, directorul Opere, maghiare, a 
înfățișat bilanțul activității desfășu
rate de-a lungul unui sfert de veac 
dc pr< -sticloasa instituție clujeană, 
în vederea valorificării creației mu- 
zicale clasice și contemporane, pen
tru educarea publicului spectator în 
spiritul dragostei față de patrie, al 
idealurilor nobile ale socialismului 
și comunismului.

în telegrama adresată cu acest r>ri- 
. i C.C. AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. se spune : 
Colectivul Operei maghiare din Cluj 
lsi exprimă dragoste si recunoștin
ță fierbinte Partidului Comunist Ro
mân și secretarului general al parti-

Județean do partid, de conf. 
Nicolae Câlinoiu. director ad- 
>n Consiliul Culturii și Educn- 
Socialiște. de conducători ai 
instituții similare din tară, de

dului pentru sprijinul nemăsurat a- 
cordat dezvoltării și înfloririi arici 
m culturii in l-ara noastră. Facem 
parte integrantă cu trupul și cu sufle
tul. cu conștiința noastră de artiști- 
cetâțeni din valorosul detașament al 
artei lirice românești care a ciștigat. 
in anii socialismului, un binemeri
tat prestigiu in tară și peste hotare. 
De acoca. pășind in al doilea sfert 
de veac de existență, Opera ma
ghiară de stat din Cluj, in strinsa 
colaborare cu celelalte instituții ar
tistice surori din țara noastră, va 
ridica arta interpretativă pe noi 
trepte ale măiestriei, va deveni o tot 
mai prețuită tribună dc răsnîndirea 
celor mai înaintate idei, de drep
tate și echitate socială, de respect 
și frăție intre toți oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, care tră
iesc si muncesc pe pămintul scump 
al patriei noastre scumpe — Româ
nia socialistă.

Artiștii clujeni au prezentat apoi 
un spectacol de gală in cadrul că
ruia au fost interpretate scene și 
arii din opere.

vremea

(Agerpres)

Teri in (ară : Vremea a fost fru
moasă. dar rece, mai ales in Transil
vania. Izolat in zona Cluj, in cursul 
dimineții a nins slab, in rest cerul 
a fost mai mult senin. Vintul a su
flat slab pină la potrivit. Tempera
tura acrului la ora 14 oscila intre 
minus 14 grade la Baraolt șl Odorhei 
și zero grade la Oradea, Lugoj. Ban- 
locși Botoșani. în București: Vremea 
a fost frumoasă, dar rece. Cerul a 
fost mai mult senin. Temperatura 
maximă a fost dc minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele dc 
13, 14 și 15 decembrie. în (ară : 
Vreme in curs dc încălzire. Cerul va 
fi variabil, cu innorări mai accentuate 
in a doua parte a intervalului in ju
mătatea de nord-vest a țării, unde 
pe alocuri se vor semnala precipi
tații. Vintul va sufla slab pină la 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 14 și minus 
4 grade, iar cele maxime intre mi
nus 5 și plus 5 grade, izolat mai ri
dicate. în București: Vreme in curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Vint slab pină la potrivit. Tempera
tura in creștere ușoară.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT

Kenya sărbătorește 
astăzi împlinirea a 10 
ani dc la proclamarea 
independenței • sale, 
rod al unei aprige și 
îndelungate lupte duse 
cu arma in mină îm
potriva colonialiștilor, 
în acest deceniu de 
existență a tinărului 
stat african, poporul 
kcnvan s-a angajat cu 
toate forțele sale pe 
calea înlăturării grelei 
moșteniri a trecutului. 
Kenya a devenit un 
vast șantier de lucru, 
-poporul său fiind con
știent că o autentică 
independentă a 
nu poate fi 
decit prin 
unei economii 
nale proprii, eliberată 
de sub dominația ca
pitalului străin.

In cei 10 ani care 
s-au scurs dc la pro
clamarea independen
ței. „țara dc la Ecua
tor" a făcut pași im
portanți pe calea dez
voltării, Kenya 
astăzi 
printre 
mai avansate 
micește
Orientală. Politica de 
încurajare a dezvol
tării economiei se re
flectă și in faptul că

tării 
obținută 
făurirea 

națio-

fiind
consLderată 

statele cele 
econo- 

din • Africa

SAH

DE HANDBAL FEMININ
® Azi, meciuri în faza semifinală ® Fosta campioană 

— eliminată !

S-au încheiat meciurile 
gruoelor preliminarii ale 
tului mondial feminin de handbal, 
desfășurate in 4 orașe din Iugosla
via. Marca surpriză a acestei, faze a 
constituit-o eliminarea echipei R. D. 
Germane, deținătoarea titlului mon
dial '. Făcind doar joc egal : ” 11 
cu formația Poloniei, echipa R. D. 
Germane a ocupat locul 3 in grupa 
C. de la Sibenik. Astfel, echipa Po
loniei. avind un golaveraj superior, 
s-a situat pe locul doi. ob tini nd o 
nesperată calificare.

în grupele semifinale.-ălc căror in- 
tilniri vor avea loc cu începere ’de 
astazi an orașele Negotin si Zagreb, 
iși vor disputa calificarea pentru ul
timul act al competiției 8 reprezen
tative. Echipa României, care a in- 
irecut in grupa preliminară de la 
Zavidovici echipele Japoniei si Nor
vegiei, va evolua la Negotin in com
pania formațiilor Ungariei. Ceho-

din cadrul 
Campiona-

11—11

slovaciei și Norvegiei. La Zagreb vor 
juca echipele Iugoslaviei, Danemar
cei, U.R.S.S. și Poloniei. Handbalis
tele românce vor susține prima in- 
tilnire in compania echipei ceho
slovace. urmind ca joi să primească 
replica echipei Ungariei.

★

Ciștigind cu scorul de 14—9 (5—3) 
meciul susținut la Alger cu forma
ția Tunisiei, reprezentativa Algeriei 
s-a calificat pentru turneul final al 
campionatului mondial masculin de 
handbal, programat anul viitor, in
tre 28 februarie și 6 martie, in R. D. 
Germană.

Pentru faza finală a campionatu
lui mondial mai sint calificate pină 
in prezent echipele Iugoslaviei. Ce
hoslovaciei, României. U.R.S.S., R. F. 
Germania. Suediei. Ungariei. R. D. 
Germane (primele opt clasate la 
turneul olimpic de la Munchen) și 
selecționata S.U.A., cistigătoarea 
grupei preliminare americane.

11 Cupa campioanelor
europene"

„Cupa campioanelor europene1* la 
șah a programat partidele întrerup
te in rundele precedente. Reprezen
tanta României, maestra Gertrude 
Baumstark, a ciștigat la mutarea a 
56-a partida întreruptă cu olandeza 
Rye Timmer. Alte rezultate : Vo
kralova — Pihailici 0—1 ; Jurcinska 
— Ranniku remiză ; Stadler — Ran- 
niku remiză ; Jurcinska — Angel- 
leri 1—0 ; Ranniku — Krumova 1—0.

în clasament, după opt runde, 
conduce Alia Kușnir (U.R.S.S.) 
cu 7 puncte, urmată de Baumstark 
(România) — 5.5 puncte. Vokralova 
(Cehoslovacia) — 5 puncte. Ranniku 
(U.R.S.S.) — 5 puncte. Veroczi (Un
garia) — 4.5 puncte, Stadler (Iugo- 

Jurcinska (Polonia) — 4 
Timmer (Olanda)

slavia), 
puncte, _____ __ ____
puncte. Baumstark, Vokralova, 
rdczi, Stadler au cite o partidă in 
minus, din cauza numărului impar 
de concurente (13). în runda a 9-a, 
Baumstark o va intîlni pe Jurcinska.

s-a înregistrat un 
de creștere anual 
la sută, iar actua- 
plan de dezvol- 
al țării (cincina-tare ,

Iul 1970—1975) prevede 
un ritm de peste 9 la 
sută. Printre obiecti
vele industriale reali
zate se numără com
binatul siderurgic de 
la Mombasa. prima 
mare unitate siderur
gică de pe continentul 
african, fabrica de an
velope din aceeași lo
calitate, fabricile tex
tile de la Naguru etc. 
în luna aprilie a aces
tui an. guvernul a a- 
doptat un amplu pro
iect privind constru
irea pină in 1975 a 
unei conducte petro
liere care să unească 
localitatea Mombasa, 
principalul port la 
Oceanul Indian. înzes
trat cu instalații de 
prelucrare a petrolu
lui, și Nairobi, capi
tala tării. Tot in acest 
an, autoritățile keny- 
enc au luat o serie de 
măsuri in vederea ex
tinderii controlului 
statului asupra bogă
țiilor țării.

Agricultura, sector 
de bază al economiei 
in care lucrează două

treimi din populația 
tării și care furnizea
ză 45 la sută din ve
nitul național, a reali
zat in anul 1972 o 
creștere dc 25 la sută 
a producției, ca ur
mare a diversificării 
produselor șl a îmbu
nătățirii raselor de 
animale.

între România și 
Kenya s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare, caro cu
nosc o continuă dez
voltare. Un exemplu 
al acestei colaborări il 
constituie șl lucrările 
do la exploatările mi
niere Kinangoni, la 
care iși dau concursul 
specialiști români. Po
porul român urmăreș
te cu simpatie efortu
rile depuse de poporul 
kenyan pentru propă
șirea patriei salo și 
acționează pentru dez
voltarea pe mai de
parte a colaborării ro- 
mâno-kenyene. cu 
convingerea că aceas
ta este in interesul 
ambelor țări si po
poare. al cauzei înțe
legerii 
lume.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.Iț 
pentru transporturi

SOFIA 11 (Agerpres). — între 3 
șl 7 decembrie, la Sofia a avut loc 
ședința Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru transporturi. Au 
participat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R. In conformitate cu 
acordul dintre C.A.E.R. și guvernul 
R.S.F.I., la ședință a participat și o 
delegație din iugoslavia. De -aseme
nea, au fost prezenți reprezentanți 
ai Biroului Parcului comun de va
goane de marfă, ai Biroului dc 
coordonare a navlosirii vaselor, pre
cum și ai Comitetului Organizației 
de colaborare a căilor ferate din 
țările socialiste.

Comisia a analizat măsurile pen
tru realizarea ynor prevederi refe
ritoare la transporturi, cuprinse in 
Programul complex al adincirii și 
perfecționării in continuare a co
laborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C-A.E.R. Au fost convenite 
volumele preliminare ale transpor
turilor de mărfuri, care fac obiectul 
comerțului exterior pe anii 1976— 
1980, precum și măsurile in vederea 
asigurării lor. De asemenea, s-a 
convenit asupra programului de co
laborare tehnico-ștlințifică a țărilor 
membre ale C.A.E.R. domeniul

transporturilor pe perioada pină In 
anul 1980, in problemele protecției 
și imbunătățirii mediului înconju
rător.

Comisia a adoptat proiectul Con
venției privind folosirea in comun a 
containerelor in traficul internațio
nal. Delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. iqtercsate au convenit asu
pra textului Convenției referitoare 
la condițiile generale pentru trans
porturile de mărfuri internaționale 
cu mijloace auto. Ambele convenții 
vor fi semnate in anul 1974. Totoda
tă. comisia a examinat o serie do 
probleme și a adoptat recomandări 
pentru adîncirea colaborării in do
meniul transporturilor feroviare 
internaționale, inclusiv al transpor
turilor de pasageri, precum și in 
domeniul navigației comerciale. Tot 
la această ședință, comisia a ana
lizat stadiul lucrărilor de introduce
re a sistemelor automate de cuplare 
pentru mijloacele rulante ale căi
lor ferate cu ecartament dc 1 435 mm, 
a stabilit modul de elaborare a 
principalelor probleme referitoare la 
colaborarea țărilor membre ale 
C.A.E.R, in domeniul transporturilor 
pentru anii următori și a adoptat 
planul de lucru pe 1974.

Ioana BA11BU

Miting de solidaritate
le din Africacu popoare

existat cu adevărat„Jia“?

La Pitești, 
între 14 și 16 decembrie

★

Campionatul național
sătesc de trintă

între 14 și 16 decembrie 1973 se va 
desfășura in Sala sporturilor din Pi

tt ești ..Campionatul național sătesc 
< te trintă". competiție dedicată celei 
de-a XXVI-a aniversări a procla
mării republicii. La intreceri parti
cipă 240 de sportivi din toată țara, 
campioni județeni la cele șase cate
gorii de greutate prevăzute in regu
la mc-nt. Programul întrecerilor este 
următorul : vineri, 14 decembrie : 
orele 9.00—12,00 și 16.30—19,00 ; sim- 
bătă, 15 decembrie : orele 16,00—19,00; 
duminică, 16 decembrie : orele 8,00—
10,30.

La Miinchen au fost stabilite gru
pele sferturilor de finală ale ..Cupei 
Cupelor" Ia baschet, competiție la 
care participă și echipele românești 
Steaua (la masculin) și I.E.F.S. (la 
feminin). Iată componența grupelor : 
masculin : grupa A : Ț.S.K.A. Sofia. 
Steaua Roșie Belgrad. Sacla Torino: 
grupa B : Steaua București. Spartak 
Bmo, Estudiantes Madrid : feminin : 
grupa A : Spartakus Budapesta, 
Geas Sesto San Giovanni (Italia) și 
invingătoarea meciului Hapoel Tel 
Aviv — I.E.F.S. București ; grupa 
B : Zelezniciar Sarajevo, Spartak 
Leningrad și K.V. Bmo.

r

Surprizele
patinoarului

din Sibiu
săptâmini, de la 

oficială din acest — • i din 
arini"

De două 
deschiderea ---------
sezon, patinoarul artificial 
pitorescul parc ,.Sub i 
atrage zi de zi un mare număr 
de sibieni. Deplasindu-se in 
acest „colț de sănătate și de 
relaxare" al orașului, iubitorii 
sportului cu patine au insă 
două feluri de surprize. Alături 
de multe realizări in stare să 
bucure pe oricine — gheată de 
calitate excelentă. mantinelă 
nouă, cursuri de inițiere pentru 
diferite categorii de virstă ... — 
altele de natură să nemulțu
mească pe toată lumea.

Ca și anul trecut, de pildă, 
intrarea principală la patinoar 
se face Și de astădată prin 
curtea unei unități de semim- 
dustrializare a centrului de le
gume și fructe, printre butoaie 
de murături ! S-a vorbit mult 
despre dezafectarea acestei 
unități dlntr-o zonă a'-lt de fru
moasă a 
organele 
nimic in 
la fel de 
vechi, si 
vestiare __
de închiriere pentru 
patine, fără... 
ș.a.

Numeroșii amatori de patinaj 
din Sibiu așteaptă cu nerăbda
re Și un al treilea fel de sur
prize : măsuri pentru elimina
rea cit mai grabnică a tuturor 
„surprizelor" din categoria a 
doua...

orașului, dar. practic, 
locale n-au ir.treor ns 
acest scop. Surprize, 
neplăcute și la fel de 
dincolo de intrare : 
neprimitoare, centrul 
“trj ghete și 
ghete și patine !

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînieu

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 

PROGRAM I DIN 
9 DECEMBRIE 1973

Categoria I : (13 rezultate) 974,90 
variante a 80 Iei.

Categoria a Il-a : (12 rezultate) 
10 484,05 variante a 20 lei.

PREMIILE CONCURSULUI 
PROGRAM II DIN 
9 DECEMBRIE 1973

Categoria I : (13 rezultate) 1 va
riantă 50% a 3 378 lei. 3 variante 25’ # 
a 1 689 Ici și 74 variante 10% a 676 lei.

Categoria a Il-a : (12 rezultate) 
198.20 variante a 354 Iei.

Categoria a IlI-a : (11 rezultate)
1 686,75 variante a 62 lei.

în cadrul „Săptăminii de acțiune 
și luptă mondială împotriva politicii 
discriminatorii și de apartheid in 
Africa de Sud", marți după-amiază a 
avut loc la Combinatul de prelucra
re a lemnului din Pitești un miting 
de solidaritate cu popoarele de pe 
continentul african, la care au lițat 
parte peste 500 de salariați,

Exprimind, in numele colectivului 
de oameni ai muncii din cadrul com
binatului. profunda solidaritate cu 
lupta justă dusă de cele 7 popoare 
din Africa, aflate încă sub dominația 
colonială, muncitorul Aureliu Popa, 
membru al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., muncitoarea Ioana 
Petrache, vicepreședintele comitetu
lui sindical din combinatul de pre
lucrare a lemnului, inginerul Radu 
Popescu. secretarul Comitetului 
U.T.C. din combinat, și maistrul 
Constantin Georgescu. președintele 
comitetului sindical de la fabrica de 
placaj, au arătat, in cuvintul lor, că 
țara noastră se pronunță ferm pen
tru înlăturarea definitivă a rușinoa
sei politici de discriminare rasială 
care mai dăinuie in unele țări afri
cane. Ei au subliniat, de asemenea, 
că. prin întreaga activitate interna
țională pe care o desfășoară. Romă-

și va milita neobosit 
prietenie și înțelegere

nia a militat 
pentru pace, r_____  .
intre toate statele lumii indiferent 
de mărime, potențial economic, sis
tem social. Vorbitorii și-au exprimat 
totodată, adeziunea față de orice 
inițiativă menită să apere și să con
solideze drepturile fundamentale ale 
omului de pretutindeni, fără deose
bire de rasă. (Agerpres)

Condiții bune 
pentru 

asistența medicală 
a bucureșteanului

asigurarea asistenței 
a populației din

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA SPECIALA
CEMBRIE 1973

FOND GENERAL
1 277 708 lei.

Extragerea I : 51 3
9 72 ; Extragerea a Il-a : 68 36 1 22 
14 63 49 76 61 ; Extragerea a III-a : 
29 26 8 55 17 87 ; Extragerea a IV-a : 
29 66 69 41 33 47 ; Extragerea a V-a : 
37 30 53 55 85 72 : Extragerea a 
Vl-a: 28 67 53 26 10 81.

DIN 11 DE-

DE PREMII :

35 42 64 15 10

Pentru 
medicale ~ ----
București există 35 de policli
nici. 140 dispensare teritoriale 
pentru ‘adulti și copii. 130 dis
pensare de intreprinderi și spi
tale cu o capacitate de 22 480 
de paturi.

Prin darea în folosință a spi
talului și căminului spital-Ber- 
ceni, a noii secții de neurochi
rurgie din cadrul spitalului 
„Dr. Gh. Marinescu11 și a com
plexului clinic, aflate in con
strucție, capacitatea de spitali
zare se va dezvolta cu incă 
3 000 de paturi.

Ca urmare a creșterii perma
nente a nivelului de trai, a 
multiplelor măsuri medico-sani- 
tare întreprinse de organele de 
specialitate, durata medie de 
virstă a populației Capitalei a- 
junge in prezent la 70 de ani. 

(Agerpres)

MAREA BRiTANIE : Mai puțini carburanți 
pentru aviație și marină

Ministrul britanic al aviației și transporturilor maritime a anun
țat reducerea cu 17 la sută a carburanților necesari aviației și a 
interzis zborul avioanelor particulare in cursul duminicilor. Pențru 
avioanele ușoare care au un caracter comercial si elicoptere s-au 
redus livrările de carburanți cu 50 la sută. Sint exceptate de la 
aceste măsuri avioanele sanitare și cele care efectuează explorări pe
troliere in Marea Nordului. .(Agențiile Reuter si Associated Press)

OLANDA : Primul ministru solicita împuterniciri 
speciale

Primul ministru olandez. Joop den Uyl. a prezentat in parlament 
un proiect de lege prin care solicită puteri speciale pentru a se 
putea face Iată actualei penurii de energie. în expunerea de motive. 
Joop den Uyl arată, intre altele, că dacă nu se iau măsuri urgente 
actuala situație poate provoca in Olanda serioase dificultăți, atit in 
economie, cit șl pe plan social. Proiectul de lege prevede instituirea 
controlului guvernului asupra veniturilor companiilor și a salariilor.

IMAGINI

precum și posibilitatea concedierii unor categorii de muncitori, in 
cazul încetinirii ritmului activității economice. Olanda se așteaptă, 
pentru 1974. la o creștere cu 15 la sută a preturilor produselor im
portate datorită sporirii preturilor materiilor prime.

INCINERAREA GUNOAIELOR - SURSĂ DE ENERGIE
De mulți ani, unele țări din 

Europa dispun de uriașe insta
lații de incinerare a gunoaielor, 
vaporii produși fiind utilizați 
pentru a obține electricitate. 
Tehnica respectivă există la Pa-, 
ris din 1922, iar instalația de la 
Viena a fost descrisă intr-un 
articol apărut nu demult in 
,.Scinteia“. De asemenea, 16 
centrale electrice din R.F.G. sint 
alimentate prin astfel de inci
neratoare, gunoaiele asigurind 7 
la sută din energia electrică fo
losită la Frankfurt.

Aceste incineratoare care în
ghit de toate — de la cutii de

conserve pină la cojile de fruc
te — funcționează la o tempe
ratură de 1 000 grade. Vaporii 
sint trimiși sub presiune in ge
neratoare cu turbină care pro
duc electricitate. Costul acestei 
electricități nu revine prea ief
tin, dar, in schimb, se face e- 
conomie de petrol — relevă zia
rul „La libre Belgique". Costul 
ridicat se datorează mai ales 
faptului că pereții recipientelor 
se coradează din cauza aci
dului clorhidric și clorului pro
venit din combustie. Cercetările 
sint îndreptate spre înlăturarea 
acestui impediment.

SUGESTIVE

R. F. Germania. La pas pe... autostradaMarea Britanie. „Nu avem benzina.Olanda, in loc de roți — rotile...

în traducere. „Jla“ 
înseamnă arbust spi
nos. Cuvintul denu
mește o anume plan
tă intilnită mai ales in 
împrejurimile 
lui cubanez 
Rio. Pentru 
rii acestuia, 
seamnă insă 
mult — o 
și un simbol ... ... 
timp. O amintire

orașu- 
Pinar del 

locuito- 
„Jia“ in- 
mult mai 
amintire 

în același 
a 

timpurilor de dinain
te de revoluție, cind o 
comunitate de 150 de 
familii popula cartie
rul cu același nume, in 
care domneau ruina, 
nevoile și foame
tea ; un simbol al 
timpurilor noi și al 
prefacerilor pe care le 
aduce cu sine socia
lismul. Pentru că as,- 
tăzi „Jia“, fostul in
fern cu nume dc 
plantă, nu mal există, 
pe locul său inălțîn- 
du-se un cartier nou, 
înzestrat cu tot ceea 
ce ține de 
unei vieți 
prospere.

Am avut 
vizităm nu 
orașul Pinar del Rio 
și zona respectivă. Fi
rește. am dorit să a- 
flăm amănunte 
pre ,.Jia“ de 
oară și despre meta
morfozele înnoitoare 
pe care le-a cunos
cut. Un confrate de la 
ziarul local spunea că 
e greu de redat 
cuvinte imaginea 
coșmar pe care o în
fățișa acest cartier in

atributele 
civilizate.

prilejul să 
de mult

in 
de

trecut. închipuiți-vă 
— spunea el — un șir 
de cocioabe sordide, 
fără lumină si insta
lații sanitare, o uliță 
cu noroiul pină la 
glezne in sezonul plo
ios și cu praful de-o 
palmă in zilele toride, 
cu o unică si mizeră 
fintină pentru aproa
pe 1 000 de oameni...

Desigur, „Jia“ nu

CORESPONDENȚA 
DIN HAVANA

reprezenta cîtuși de 
puțin o . excepție în a- 
cele timpuri, ci era 
doar o verigă din lan
țul condițiilor sub
umane ce caracterizau 
zonele din jurul cen
trelor urbane.

Tocmai de 
după victoria 
tiei. partidul și 
vernul revoluționar, 
punînd în centrul pre-, 
ocupărilor lor grija 
pentru asigurarea u- 
nor condiții de viață 
demne pentru toți oa
menii muncii, au ini
țiat un amplu program 
de construcții de lo
cuințe. Ca urmare, in 
orașele Cubei au ră
sărit. treptat, dar sta
tornic. numeroase șan
tiere. Cum era si fi
resc. la Pinar del Rio 
s-a început cu faimo
sul cartier ..Jia“. Ac
tivitatea a debutat în 
1961, iar constructorii

aceea, 
revolu- 

gu-

noului cartier au deve
nit chiar locuitorii lui, 
in majoritate muncitori 
calificați in felurite 
meserii, lucrători des
toinici din întreprin
derile .ț 
scurtă vreme, fiecare 
familie din cartier 
s-a mutat în locuin
ță nouă. Acest cartier 
ce poartă azi numele 
lui ,.Lazaro Acosta" in 
amintirea militantului 
revoluționar, 
de oamenii _____
rului Batista, este de 
nerecunoscut. Clădi- 
rUe spațioase, atrăgă
toare, aleile asfaltate, 
așezămintele social- 
culturale, totul — pină 
la trandafirii, leandrii 
și magnoliile care zîm- 
besc din spatele gar
durilor — reflectă ■' 
viața nouă pe care 
o trăiesc oamenii, spe
ranțele și ‘ ’* _
lor fermă 
Și dacă 
amintirile 
și unele 
păstrate i_ _ __  .
i-ar fi greu călătoru
lui să creadă că „Jia“ 
a existat cu adevărat. 
Iar acest contrast in
tre trecutul si prezen
tul cartierului, ca și al 
multor altor locuri din 
Cuba. reflectă pu
terea creatoare a o- 
mului, hărnicia și ap
titudinile sale puse în 
valoare în anii socia
lismului.

orașului. In

asasinat 
dictato-

i încrederea 
în viitor, 

nu ar fl 
localnicilor 

fotografii 
pe alocuri,

Mihai FABIAN

SPANIA : Reducerea consumului de energie 
în serviciile publice

Guvernul spaniol a aprobat o serie de măsuri pentru reducerea con
sumului de energie in serviciile publico : încălzirea birourilor va fi redusă 
cu două ore. temperatura maximă fiind de 20 de grade ; iluminatul public 
va fi redus la jumătate, incepind de la ora 23; programele de 
se vor termina la ora 23,30 ; viteza automobilelor oficiale va fi 
90 de kilometri pe oră.

televiziune 
limitată la

(Agențiile France Presse

AGENJIA FRANCE PRESSE

Spre o eră
„încă din 1952, so

cietatea vest-germană 
„Heindrich Koppers" 
din Essen a construit 
prima uzină de gazei- 
ficare a cărbunelui in 
Finlandg. Uzine de a- 
cest fel funcționează, 
de cîțiva ani. 
Statele Unite, 
trecut, guvernul ame
rican a alocat citeva 
zeci de milioane do
lari pentru extinderea 
uzinelor de gazeificare 
a cărbunelui, ceea ce, 
potrivit unor estimări, 
ar permite obținerea, 
pină in anul 2000, a u- 
nei cantități intre 
140—200 miliarde metri 
cubi de gaz.

Cele două surse 
principale de fabrica
re a petrolului sinte
tic sint : șisturile bi
tuminoase și șisturile 
asfaltice. Primele sint 
o rocă sedimentară 
care conține o mate
rie organică solidă 
grea, kerogen, din ca
re, prin distilare, se 
poate extrage ulei. 
Șisturile asfaltice sint 
nisipuri argiloase. ca-

și in 
Anul

a carburanților sintetici ?
re conțin un ulei greu, 
nerecuperabil prin 
metodele . curente, a- 
dică prin forare și 
pompare.

Uniunea Sovietică și 
R.P. Chineză dispun 
de uzine de tratare a 
șisturilor bituminoa
se. Brazilia se pregă
tește să pună in ex
ploatare o uzină de 
tratare. Inconvenien
tul acestui petrol sin
tetic rezidă incă in 
prețul său ridicat. Ex
ploatarea șisturilor 
este abia la incepul, 
dar hidrocarburile de 
sinteză vor putea, in
tr-o perspectivă mai 
mult sau mai puțin 
îndepărtată, să imo- , 
cuiască hidrocarburile 
naturale. Eie nu vor 
mai fi insă irosite fă
ră discernămint, 
s-a intimplat in 
mele decenii. • 1 
mai scumpe, ele 
fi utilizate numai 
sectoarele 
ale economiei și nu 
vor mai fi folosite in 
centralele termice

cum 
ulti- 
Mult 

vor 
I in 

hotăritoare

pentru producerea e- 
iectricității decit in 
cantități foarte mici.

Printre combustibi
lii de sinteză, revin in 
atenție cei realizați pe 
baza produselor agri
cole. Folosirea lor va 
fi insă limitată, de
oarece, în ansamblu, 
producția agricolă va 
trebui să acopere, in 
primul rind. necesită
țile de produse ali
mentare. Acești com
bustibili vor putea 
constitui în unele ca-, 
zuri un înlocuitor.

Necesitatea de a 
lupta împotriva penu- 
riei și, in același timp, 
lipsa de energie și po
luarea vor stimula 
imaginația oamenilor. 
Omenirea va trebui 
să se concentreze de 
acum înainte spre că
utarea celor mai bu
ne forme de utilizare 
a energiei, deoarece 
specialiștii sinț de a- 
cord in a afirma că 
era energiei Ieftine a 
trecut".

l <



Ample ecouri pozitive in presa Convorbiri 
polono-iugoslave

încheierea plenarei
C.C. al P.C.U.S.

O NOUĂ Șl IMPORTANTĂ CONTRIBUȚIE LA DEPLINA

internațională la vizita preeOitti
NORMALIZARE A RELAȚIILOR DIN EUROPA

Vizita pe care a întreprins-o, recent, în Statele Unite 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
Romania, Nicolae Ceaușescu, îmnreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu — vizită considerată drept un eveniment 
politic de importantă istorica, o remarcabilă contribuție 
Ia dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie intre 
Romania și S.U.A., la cauza cooperării internaționale și 
a păcii — continuă să rețină atenția opiniei publice din 
întreaqa lume. Articolele și comentariile apărute în ma
rile ziare și reviste, relatările agențiilor internaționale 
de presă, emisiunile de radio și televiziune ilustrează 
tocmai acest viu interes manifestat în țări de pe toate 
continentele, față de recenta vizită, de rezultatele ei.

Astfel. AGENȚIA AMERICANA 
ASSOCIATED PRESS, in amnlele 
sale relatări privind vizita, după cp 
pune accentul pe posibilitatea ex
tinderii relațiilor economice româno- 
americane. subliniază faptul că țara 
noastră se dezvoltă raDid. ..Planul 
pe 1974 al României — se arată in
tr-un comentariu al agenției — pre
vede o creștere a producției indus
triale cu 16,7 la sută". Acest ritm — 
relevă A.P. — ..este considerai a fi 

inaltâ rată dc creștere din
știre din Washington. A- 

DE PRESA SOVIETICA 
relatind despre semnarea

GENȚIA
T.A.S.S.. ______ ___ _______ ___
Declarației comune privind convor
birile româno-americane. subliniază 
că in cursul acestor convorbiri au 
fost abordate relațiile dintre cele 
două țări, precum și principalele pro
bleme internaționale. ..în Declarația 
comună cu privire la colaborarea e- 
conomicâ, industrială și tehnică din
tre România și Statele Unite — men
ționează agenția T.A.S.S. — părțile 
yi-au exprimat hotărirea de a dez
volta in continuare această colabo
rare".

Sub titlul ..încheierea vizitei pre
ședintelui Ceausescu in Statele U- 
nite- — AGENȚIA CHINA NOUA 
a d fuzat, la 8 decembrie, un ma
terial in care se arată : „Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consiliului 
do Stat al României, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a încheiat 
vizita oficială in S.U.A. In timpul 
vizitei. Ceaușescu si Nixon au avut 
convorbiri și au semnat o declara
ție comuna care reafirmă principii
le ce trebuie să stea La baza dezvol
tării in continuare a relațiilor din
tre cele două țări". ..De la vizita pre
ședintelui Nixon in România, in 1969, 
și a președintelui Nicolae Ceaușescu 
în S.U.A.. in 1970, relațiile dintre 
cele două tari au continuat să se dez
volte" — scrie agenția China Nouă, 
remarcind. de asemenea, că „in 
timpul vizitei. România și S.U.A. ..au 
înființat Consiliul economic româno- 
american".

Ample snații sint consacrate re
flectării vizitei oficiale in S.U.A. a 
Drc-sedintelui Ceaușescu. relațiilor 
româno-americane, dezvoltării eco
nomice a țârii noastre si de coti
dianul „WASHINGTON POST". Re- 
ferindu-se la cursul pozitiv al re
lațiilor dintre cele două tari, ca ur
mare a schimbului de vizite la ni
vel înalt, marele cotidian american 
arată că „legăturile dintre S.U.A. și 
România au progresat rapid, in ciu
da formelor diferite de guvernămint 
pe care le au". „Washington Post" 
insistă asupra însemnătății Declara
ției comune cu privire la cooperarea 
economică, industrială si tehnică, e-

numerind măsurile prevăzute pentru 
extinderea schimburilor comerciale, 
crearea de societăți mixte si alte ac
țiuni de cooperare in producție și 
in domeniul marketingului. în altă 
ordine de idei, cotidianul american 
relevă că ..in timpul intilnirii pre
ședintelui Ceaușescu cu liderii Con- 
grosului american multi dintre ei 
au exprimat hotărirea de a accelera 
procedura pentru a se acorda Româ
niei clauza națiunii celei mai favo
rizate".

La rindul său. ..WASHINGTON 
NEWS" relevă, oomentind rezultate
le vizitei. însemnătatea pe care o are 
pentru legăturile româno-americane 
semnarea Declarației comune „prin 
care se stabilesc noi principii vizind 
extinderea relațiilor dintre cele două 
state".

Comentind situația economică a 
țârii noastre, alt cotidian american, 
„WASHINGTON STAR", scrie că 
România se dezvoltă tntr-un ritm 
accelerat, care ii va permite să 
devină un stat industrial avansat. 
Ea a realizat deja o creștere econo
mică anuală care o plasează pe al 
doilea loc in lume, după Japonia. 
In încheiere, ..Washington Star" 
pledează pentru a i se acorda Româ
niei clauza națiunii celei mai favo
rizate.

Ziarele iugoslave au publicat co
respondențe din Washington in care 
se relevă că rezultatele vizitei sint 
apreciate favorabil de ambele părți 
și că intilnirile dintre cei doi pre
ședinți s-au desfășurat „excepțional 
de bine". Sint menționate pasaje din 
comunicat referitoare îndeosebi la 
rolul țărilor mici și mijlocii, rolul 
Națiunilor Unite, situația din Orien
tul Apropiat. Ziarele au menționat, 
de asemenea, semnarea celor două 
acorduri, evidențiind, totodată, pro
blematica expusă
Nicolae Ceaușescu la conferința de 
presă de la Clubul național al pre
sei din Washington. Presa iugoslavă 
a scos in evidență faptul că, in ca
drul acestui amplu dialog cu presa 
mondială, șeful statului român a in
sistat asupra principiilor indepen
denței, suveranității și dreptului ță
rilor mici și mijlocii de a contribui 
la soluționarea problemelor inter
naționale. Sub titlul ..Ceaușescu — 
cetățean de onoare al Clcvelandu- 
Iui“. ziarul iugoslav „NOVOSTI" a 
publicat o știre despre vizitarea 
acestui centru industrial din Ohio, 
relevind că președintele Consiliului 
de Stat al României a apreciat cu a- 
cest prilej că „dialogul cu pre
ședintele Nixon s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de înțelegere" și că 
..schimburile economice vor fi spo
rite in viitor".

de tovarășul

Relatind despre semnarea Decla
rației comune, ziarul cehoslovac 
„RUDE PRA-VO" a relevat că atit 
președintele Consiliului de Stat ro
mân. cit și președintele S.U.A. s-au 
pronunțat, in acest document, pen
tru soluționarea prin mijloace paș
nice. 1 ’ '
propiat pe baza rezoluției 
siliului ’ ...............
iembrie 
menționează ..Rude Pravo" — se 
exprimă, dc asemenea, sprijinul față 
dc Conferința general europeană 
pentru securitate și cooperare.

Sub titlul „Declarația româno-ame- 
ricană", cotidianul polonez „TRY- 
BUNA LUDU" a relatat. într-o co
respondență din Washington, că do
cumentul semnat la încheierea con
vorbirilor dintre președintele S.U.A., 
Richard Nixon, și președintele Con
siliului do Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. exprimă hotărirea de a 
dezvolta relațiile bilaterale pe baza 
principiilor respectului rccioroc, 
independenței. suveranității, egali
tății în drepturi și renunțării la 
forță sau la amenințarea eu aceasta. 
Ziarul polonez a informat, de ase
menea, despre intilnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu directorul ge
neral al Fondului Monetar Interna
țional.

Intr-un articol prezentind o ana
liză a contextului in care a avut loc 
vizita șefului statului român in 
S.U.A., ziarul „LA LIBRE BELGI
QUE" face o trecere in revistă a re
lațiilor româno-americane. în legă
tură cu colaborarea economică din
tre cele două țări, în articol se 
arată că aceasta nu poate decit să 
beneficieze de pe urma vizitei. 
Duoă ce evidențiază faptul că 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări au crescut de aproape pa
tru ori in ultimii cinci ani, ziarul 
subliniază cursul ascendent al aces
tor relații, care se dovedește a fi 
ireversibil.

Ziarul brazilian ,.O GLOBO" a pu
blicat. intr-unui din numerele sale, 
alături de programul vizitei in 
S.U.A.. o amplă biografie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, integrind o 
serie de date privind dezvoltarea 
economico-socială a României.

Parizianul „LE MONDE", care a 
Informat pe larg opinia publică 
franceză despre vizita in S.U.A., 
prezintă drept o revelație faptul că 
„președintele Consiliului de Stat al 
României a pledat in favoarea unei 
mai mari participări a țărilor pilei 
la eforturile ce se fac pentru sta
bilirea păcii în lume". Președintele 
Ceaușescu — arată in continuare 
ziarul — a exprimat opinia că, dacă 
marile puteri au mari răspunderi și 
un rol mai important de jucat, pro
blemele internaționale nu pot fi, to
tuși, rezolvate fără o cooperare ge
nerală.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in S.U.A. a fost reflectată 
pe larg și de presa greacă. Ziarele 
grecești au publicat, de pildă, foto
grafia celor doi președinți in balco
nul Casei Albe, subliniind ideea că 
„respectarea independenței este te
melia păcii" și argumentind aceasta 
cu largi citate din .........
doi șefi de stat.

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 
Edward G icrele. prim-secrctar al 
C.C. al P.M.U.P.. l-a primit pe Ge- 
mal Biedici. președintele Consiliului 
Executiv Federal al R. S. F. Iugo
slavia. aflat intr-o vizită oficială de 
prietenie in R. P. Polonă. h invita
ția președintelui Consiliului de Mi
niștri. Piotr Jaroszewicz.

Gemal Biedici a fost primit, de a- 
semenea. de Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările ple
narei C-C. al P.C.U.S. plenara a 
dezbătut planul ide dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe anul 
1974 și bugetul de stat pe anul vii
tor. La plenară, L. I. Brejncv, se
cretar general al C-C. al P.C.U.S., a 
rostit o cuvintare. In urma dezbate
rilor a fost adoptată o hotărire in 
problemele discutate — anunță 
agenția T.A.S.S.

Semnarea tratatului între
R.S. Cehoslovacă și R.F. Germania

crizei din Orientul A- 
__ Con

do Securitate din no- 
1967. în declarație —

cuvîntările celor

(Agerpres)
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agențiile de presă transmit:
Lărgirea schimburilor 

culturale româno-franceze
Intre 6 și 10 decembrie s-au 

desfășurat, la Paris, lucrările 
Comisiei culturale, științifice și 
tehnice româno-franceze pen
tru negocierea noului program 
de cooperare in aceste domenii 
pe anii 1974—1975. La încheie
rea lucrărilor a fost semnat un 
document care prevede lărgirea 
schimburilor culturale, științi
fice fi tehnice dintre cele două 
țări.

Parlamentul european, 
organism consultativ al Pieței comu
ne. care a început luni, la Stras
bourg. ultima sa sesiune din acest 
an. a aprobat programul dc acțiuni 
sociale preconizate de ..cei nouă" 
pentru perioada 1974—1976. După 
cum relevă agenția Reuter. C.E.E. iși 
propune, in acest an, o cit mai com
pletă folosire a forței de muncă. îm
bunătățirea condițiilor de viată si de 
lucru, orecum si lichidarea discrimi
nării in ce privește salarizarea fe
meilor față de bărbați.

giuni de pe coasta de sud a Repu
blicii Bangladesh, este de 32 de 
persoane. Au fost înregistrate, de a- 
semenea. importante pagube mate
riale.

Delegația de activiști ai
P C R condusă de Iulian Ploști- 
naru. prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R.. care, 
la invitația C.C. ai P.S.U.G., se află 
intr-o vizită de schimb de experien
ță in R- D. Germană, a fost primită 
de Werner Krolikowski. membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. La convorbirea care a avut 
loc. desfășurată intr-o atmosferă to
vărășească, a participat Hubert 
Egc-mann. șef de secție la C.C. al 
P.S.U.G. A fost prezent Vasile Vlad, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in R. D. Germană.

Intr-an interviu acordat 
presei algeriene, Ismail Mah‘ 
roug. ministrul finanțelor al Alge
riei. a propus constituirea unei aso
ciații a băncilor arabe.

Un avion de pasageri 
TU-104, care efectua cursa Ku- 
taisi-Moscova, a suferit la 8 decem
brie un accident, datorat condițiilor 
de zbor nefavorabile, in momentul 
ci nd ateriza pe aeroportul Domode
dovo din Moscova — anunță agen
ția T.A.S.S. Din cele 72 de persoane 
aflate la bordul aeronavei (pasageri 
și echipaj) 13 și-au pierdut viața. O 
comisie specială efectuează

!n clădirea bibliotecii cen
trale din orașul finlandez Kuo
pio, important centru cultural 
ți economic din partea centra
lă a Finlandei, a fost deschisă 
expoziția documentară de foto
grafii „Dimitrie Cantemir".

Guvernul Indiei * ’ntro<lus 
In Parlament un proiect de lege pri
vind extinderea controlului statului 
asupra industriei constructoare de 
vagoane și naționalizarea ulterioară 
a acestui sector. In cadrul aceleiași 
ședințe, cele două camere ale Par
lamentului indian au aprobat pre
luarea controlului de către stat asu
pra a două *” '
constructoare de 
Co" și „Indian 
Co“.

Asociația de prietenie Austriâ- 
România și ambasada țării 
noastre la Viena au organizat 
la Școala Superioară de Muzică 
din capitala Austriei o seară 
închinată lui Dimitrie Cantemir.

companii particulare 
vagoane — „Bem 
Standard Waggon

avut loc o adunareLa Kiev a
oomemorativă dedicată centenarului 
nașterii matematicianului roman 
Gheorghe Țiței ca. în același oraș a 
avut loc o manifestare dedicată Lu
ciei Sturdza-Bulandra. cu prilejul 
centenarului nașterii sale.

Ragele 2'iumibcl al Tai- 
ICZndGi a desemnat ° convenție na
țională. formată de 2 346 de persoa
ne. provenind din toate sectoarele 
populației si avind ca sarcină să a- 
leagă o nouă Adunare Legislativă 
compusă din 299 de membri. Una din 
sarcinile noului organ legislativ va 
fi examinarea proiectului Constituției 
permanente a tarii, care este In curs 
de elaborare.

NEW YORK 11 — Corespondență 
de la C. Alexandroaic : împlinirea 
unui pătrar de veac de la adoptarea 
de către Adunarea ~ 
O.N.U. a „Declarației 
drepturilor omului" a fost marcată 
la Națiunile Unite printr-o ședință 
festivă a plenarei și printr-un con
cert la care și-au dat concursul an
sambluri de pe trei continente, prin
tre care și ansamblul românesc al 
naistului Gheorghe Zamfir. Acesta a 
adus pe scena Națiunilor Unite me
sajul de pace și libertate al po
porului român, prezentind, in fața 
reprezentanților celor 135 de națiuni, 
care au umplut pină la refuz sala 
albastru-argintie a Adbnării Gene
rale, citeva dintre cele mai semnifi
cative lucrări folclorice din regiu
nile țării noastre.

Cu același prilej. Adunarea Gene
rală a conferit șase premii pentru 
realizări de seamă în domeniul pro
movării respectării drepturilor fun
damentale ale omului unor persona
lități ca U Thant, fost secretar ge
neral al O.N.U., Taha Hussein (post 
mortem), fost ministru al educației 
naționale in Egipt. Wilfred Jenks 
(post mortem), fost director gene
ral al O.I.M.. Abel Muzorewa, pre
ședintele Consiliului național afri
can al poporului Zimbabwe Maria 
Lavelle-Urbina (Mexic), profesor și 
jurist, și Seewoosagur Ramgoolam, 
primul ministru al statului Mauri
tius.

Adresîndu-se ședinței festive a

Generală a 
universale a

Adunării Generale, președintele ac
tualei sesiuni, Lcopoldo Benites (E- 
cuador), a cerut statelor membre 
ale organizației să depună toate 
eforturile pentru a asigura transpu
nerea integrală in viață a principii
lor Declarației universale a dreptu
rilor omului. i

Secretarul General al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a subliniat, in alocuțiu
nea sa, sarcina întregii comunități a 
națiunilor de a reduce distanța din
tre aspirațiile de libertate și egali
tate ale omului de pretutindeni și 
realitățile lumii in care trăiește.

Sergio Armando Frazao (Brazilia), 
președintele Consiliului Economic și 
Social al O.N.U., Yahya Mahmassani 
(Liban), președintele Comitetului 
pentru problemele sociale și umani
tare al Adunării Generale, Radha 
Krishna (Mauritius), președintele 
Comisiei O N.U. pentru drepturile 
omului, precum și doi reprezentanți 
care au participat, în urmă cu 25 de 
ani, la elaborarea Declarației — Ja
mil Baroody (Arabia Saudită) și, 
respectiv. John Humphrey (Canada) 
— au subliniat semnificația deosebi
tă a acestui document, actualitatea 
și viabilitatea prevederilor sale.

în cadrul ședinței plenare festive 
a Adunării Generale a fost lansat in 
mod oficial „Deceniul pentru măsuri 
și acțiuni in vederea combaterii ra
sismului și a discriminării rasiale", 
idee conținută într-o rezoluție elabo
rată de un grup de state, intre care 
și România, și adoptată recent de 
plenara Adunării Generale.

La Praga a fost semnat, marți, 
tratatul cu privire la normalizarea 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Federală 
Germania.

Din partea cehoslovacă documentul 
a fost semnal de președintele gu
vernului R.S. Cehoslovace, Lubomir 
Strougal, și de ministrul afacerilor 
externe, Bohuslav Chnoupek, iar din 
partea vest-germană — de cancelarul 
federal Willy Brandt și de Walter 
Scheel, vicecancelar și ministru de 
externe.

La solemnitatea semnării se aflau 
secretarul general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Gustav Husak. alți re
prezentanți ai conducerii superioare 
de partid și de stat cehoslovace, 
precum și aproape 300 de corespon
denți, trimiși speciali, reprezentanți 
ai presei cehoslovace și vc«t-ger- 
mane. ț

După cum se relevă în preambulul 
tratatului cehoslovaco-vest-german 
părțile „recunosc că acordul de la 
Mflnchen, din 29 septembrie 1938, a 
fost impus Republicii ~ 
de regimul nazist sub 
folosirii forței".

în tratat se arată că 
slovacă și R.F. Germania „consideră 
acordul de la Munchen, din 29 sep
tembrie 1938, nul", menționindu-se 
că tratatul nu privește urmările ju
ridice decurgind. pentru persoanele 
fizice sau juridice din dreptul aplicat 
în perioada 30 septembrie 1938 — 9 
mai 1945 și nici nu constituie o bază 
juridică pentru pretenții materiale 
din partea R. S. Cehoslovace, ale 
persoanelor fizice și juridice ale a- 
cesteia.

Cele două țări se vor călăuzi In 
relațiile lor reciproce și în proble
mele asigurării securității în Europa 
și in lume după scopurile și princi
piile consacrate in Carta O.N.U. 
Ele își vor reglementa disputele

Cehoslovace 
amenințarea

R. S. Ceho-

exclusiv prin mijloace pașnice șl 
vor evita să amenințe cu folosirea 
forței sau să folosească forța in pro
blemele privind securitatea in Eu
ropa și in lume, precum și in rela
țiile lor reciproce.

Cele două părți reafirma Inviola
bilitatea granițelor lor comune. In 
prezent și in viitor, și se obligă re
ciproc să respecte, din toate punc
tele de vedere, integritatea terito
rială a celor două state. Părțile de
clară că in relațiile dintre ele nu au 
nici un fel de pretenții teritoriale si 
nici nu vor emite asemenea pre
tenții in viitor.

R. S. Cehoslovacă și R. F. Ger
mania vor întreprinde in continuare 
pași in direcția unei largi dezvoltări 
a relațiilor reciproce. Ele sint con
vinse că extinderea colaborării lor 
in domeniile economic, științific, cul
tural. al protejării mediului încon
jurător. sportului, transporturilor șl 
in alte sfere corespunde intereselor ț 
celor două țări.

Tratatul urmează a fl ratificat și 
va intra in vigoare in ziua schim
bului documentelor de ratificare, 
care va avea loc la Bonn.

înainte dd semnare. Willy Brandt 
și Walter Scheel au făcut o vizită 
secretarului general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
mitetului Central al Frontului
țional al R.S. Cehoslovace, Gustav 
Husak, președintelui republicii, Lud- 
vik Svoboda, și președintelui guver
nului R.S. Cehoslovace, Lubomlr 
Strougal.

★
Agenția C.T.K. informează că gu

vernele R.S. Cehoslovace și R.F 
Germania au convenit să stabilească 
relații diplomatice și să înființeze 
ambasade la Bonn și la Praga. Am
bele state urmează să-și numească, 
in viitorul 
cu rang de

apropiat, reprezentanții 
ambasadori.

ADOPTAREA UNDI PROIECT DE REZOLUȚIE PRIVIND
ÎNTĂRIREA SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE"

Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării 
Generale a adoptat un proiect de rezoluție avansat de un grup de 29 
de state, intre care și România, la punctul „întărirea securității inter
naționale".

Documentul reafirmă solemn toate 
principiile și prevederile declarației 
asupra întăririi securității interna
ționale și face un apel urgent la 
toate statele lumii să adere și să 
transpună integral în viață prevede
rile sale, să lărgească actuala arie 
a destinderii, în așa fel incit aceasta 
să cuprindă întreaga lume și să rea
firme principiile relațiilor priete
nești dintre state ca bază a relații
lor lor. De asemenea, rezoluția rea
firmă recomandarea Adunării Gene-

Presiuni asupra

lirei sterline

Presiunile asupra lirei sterli
ne au continuat marți diminea
ța la bursele occidentale. In 
cursul tranzacțiilor de la bursa 
londoneză, moneda britanică a 
fost cotată la 2,3040 dolari, pa
ritate ce depășește nivelul scă
zut record înregistrat la un mo
ment dat cu o zi în urmă — 
2,3112 dolari. Experții apreciază 
că slăbirea continuă a lirei ster
line este legată direct de per
spectiva pentru Marea Brita- 
nie a unui deficit comercial de 
amploare in luna noiembrie 
(datele statistice urmează a fi 
anunțate joi), de penuria de pe
trol și mișcarea revendicativă 
ce se face tot mai simțită in 
unele ramuri ale economiei bri
tanice.

Bilanțul privizoriu al vic
timelor cicionului “rc 6_a a_ 
bătut, duminică, asupra unor re-

După cum informează agenția de presă Eliberarea, în ultimele zile avioane 
saigoneze de tip „AD-6" au lansat mai multe bombe asupra localității Loc 
Ninh (Republica Vietnamului de Sud). în cursul bombardamentelor din 10 
decembrie, unele bombe au căzut in imediata apropiere a turnului de con
trol al aeroportului, iar altele au distrus culturi agricole ale populației din 
vecinătate. Agenția precizează că apărarea antiaeriană a forțelor armate 
de eliberare a deschis focul, reușind să atingă unul dintre avioanele saigo- 
neze. Aeroportul din Loc Ninh este recunoscut de Comisia internațională 
de control și supraveghere și de Comisia militară bipartită ca punct de le
gătură aeriană regulată între Loc Ninh și Saigon, conform Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului. în fotografie : Aspect din timpul unui miting de 
protest al locuitorilor orașului Loc Ninh împotriva raidurilor bombardiere

lor saigoneze

rale a O.N.U. ca toate statele să par
ticipe la crearea, in conformitate cu 
scopurile și principiile Cartei, a 
unui sistem eficient de securitate 
colectivă universală fără alianțe mi
litare.

Totodată, documentul subliniază 
suveranitatea națională a statelor 
asupra resurselor lor naturale, nece
sitatea urgentă a încetării cursei 
înarmărilor și, în primul rind, a 
.cursei înarmărilor nucleare, legiti
mitatea luptei armate a popoarelor 
aflate sub dominație străină, pentru 
drepturile lor sacre la autodetermi
nare și independență.

In încheierea rezoluției se reco
mandă înscrierea punctului privind 
întărirea securității internaționale 
pe agenda provizorie a sesiunii 
Adunării Generale din anul 1974.

Tratativele între cele două părți, 
care au dus la semnarea tratatului, 
nu au fost nici stmple și nici lip
site de piedici. Așa cum au arătat 
reprezentanții ambelor părți, a e- 
xistat insă un numitor comun : 
abordarea realistă a problemelor 
oricit de complicate au fost ele, 
atmosfera constructivă, dorința re
ciprocă de a statornici relații 
bună vecinătate și înțelegere.

După cum șe știe, Cehoslovacia 
a fost victima agresiunii hitleriste, 
regimul nazist impunindu-i, sub 
amenințarea cu forța, așa-numitul 
„Acord de la Munchen" din 29 sep
tembrie 1938. Prin consecințele sale 
imediate — ocuparea Cehoslova
ciei de trupele hitleriste — ca și 
prin cele ulterioare, acest „acord" 
a impietat decenii de-a rindul asu
pra raporturilor cehoslovaco-vest- 
germane. De aceea, prevederea ex
presă privind caracterul nul al. a- 
cordului de la Munchen constituie 
unul din punctele de o deosebită 
importanță ale documentului sem
nat marți la Praga.

In același timp, prevederile tra
tatului cehoslovaco-vest-german 
referitoare la soluționarea proble
melor litigioase exclusiv prin mij
loace pașnice, la abținerea de la 
amenințarea cu forța sau cu fo
losirea forței in relațiile reciproce, 
la recunoașterea. inviolabilității 
frontierelor comune, in prezent și 
in viitor, precum și la stricta res
pectare a integrității teritoriale a 
ambelor țări, au o importanță deo
sebită nu numai pentru părțile în 
cauză, ci și pentru ansamblul re
lațiilor intereuropene, pentru sta-

SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL AL N.A.T.O,

de

în confruntare cu noile realități
ale Vieții internaționale

se- 
Pac-

ara-

BRUXELLES 11 (Corespondență 
de la N. Popescu-Bogdăncști). 
Marți au luat sfirșit lucrările 
siunii Consiliului ministerial al 
tului nord-atlantic. >

Comunicatul final al sesiunii
tă că cei 15 miniștri au dezbătut o 
serie de probleme ținind de dome
niul propriu al grupării nord-atlan- 
tice, cit și unele aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

în legătură cu acest ultim capitol 
de preocupări, participanții au con
statat „schimbările profunde care au 
loc in toate domeniile vieții interna
ționale", apreciind drept 
rajatoare dezvoltarea 
contactelor intre țările 
cele din Vest.

Comunicatul final dă 
pozitivă admiterii simultane a R. D. 
Germane și R. F. Germania in 
O.N.U., arătind că dezvoltarea sa
tisfăcătoare a relațiilor dintre cele 
două state germane poate aduce o 
contribuție importantă la reducerea 
încordării in Europa.

In legătură cu problema Berlinu
lui. s-a exprimat convingerea că 
respectarea acordului cvadripartit 
din 1971 și stricta aplicare a preve
derilor acestuia constituie una din 
condițiile destinderii și stabilității 
pe continentul european.

Referitor la Conferința pentru 
securitate și cooperare In jEuropa, 
membrii Consiliului N.A.T.O. au re
afirmat „hotărirea - guvernelor lor 
de a continua negocierile intr-un 
spirit constructiv".

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, miniștrii au reafirmat 
„atașamentul guvernelor lor față de 
rezoluțiile Consiliului de Securitate 
și au declarat că preocuparea lor 
primordială este dc a vedea o re-

înc.u-
constantă a 
din Est si

o apreciere

glementare justă șl durabilă in 
Orientul Apropiat".

Tonul in general ponderat, dictat 
de nevoia luării in considerație a 
procesului, de destindere din Europa 
și din lume, reflectat in comunica
tul final, este, totuși, in dezacord cu 
unele aprecieri din acest document, 
privind așa-numita necesitate a în
tăririi in continuare a potențialului 
militar al N.A.T.O. Comunicatul 
reia, in acest sens, unele teze mai 
vechi cu privire la necesitatea în
tăririi N.A.T.O. „ca instrument al 
menținerii păcii, al îmbunătățirii 
relațiilor Est-Vest și al promovării 
securității". Desigur, astfel de apre
cieri se află in disonanță cu reali
tățile vieții politice din Europa și 
din lume, cu procesul de destindere 
la care sîntem martori in etapa ac
tuală, cu cerințele tot mai hotărîte 
ale popoarelor din Europa și din 
alte continente, care solicită măsuri 
concreie și eficiente in direcția dezar
mării și asigurării unei reale și du
rabile securități in lume.

Cit privește conținutul dezbaterilor 
asupra unor probleme interatlanti- 
ce, observatorii politici și de presă 
remarcă faptul că și la actuala se
siune s-au manifestat o serie de 
divergențe, îndeosebi intre poziția 
americană și cea a partenerilor euro
peni. Au fost reținute, îndeosebi, di
sensiunile apărute intre punctele de 
vedere expuse de miniștrii de exter
ne ai Franței și S.U.A. in cadrul se
siunii, șeful diplomației franceze a- 
preciind că politica S-U.A. de rezolva
re in afara alianței a unor probleme 
Internaționale majore „face ca 
N.A.T.O. să capete un rol secundar". 
Totodată, unele țări din cadrul a- 
lipnței au subliniat nevoia ca 
N.A.T.O. să ia in considerare schim
bările intervenite in Europa și in 
lume in direcția destinderii.

Intre tarile continen- 
noi, bazate 
in drepturi

tornicirea, ... . . 
fulul, a unor raporturi 
pe principiile egalității 
și respectului reciproc.

Inscriindu-se in contextul mu
tațiilor pozitive ce caracterizează 
evoluția relațiilor dintre statele 
europene, semnarea tratatului ce- 
hoslovaco—vest-german — care ur
mează, așa cum se știe, tratatelor 
sovieto—vest-german, ' polono — 
vest-german și mai recent trata
tului încheiat intre R.D. Germana 
și R.F. Germania — reprezintă fără 
îndoială, așa cum scrie „Pravda" 
din Bratislava, „un eveniment de 
importanță istorică, care pune pia
tra de temelie a dezvoltării viitoa
re a relațiilor dintre cele două 
țări".

Totodată, in condițiile In care 
tendințele spre destindere, coope
rare și bună vecinătate in Europa 
se afirmă cu tot mai multă tărie, 
cind ideea securității și cooperării 
pe continent capătă un conținut tot 
mai concret, documentul ceho- 
slovaco—vest-german constituie nu 
numai un important instrument 
pentru normalizarea și dezvolta
rea multilaterală a raporturilor re
ciproce, ci și un nou pas pe calea 
îmbunătățirii climatului politic, a 
lichidării definitive a urmărilor ce
lui de-al doilea război mondial, în 
vederea normalizării depline a ra
porturilor interstatale și a extinde
rii colaborării intre toate țările, 
fără deosebire de orinduire socială.

Praga,
C. PRISACARU

R. P. POLONA

VARȘOVIA 11 (Corespondentă de 
la Gh. Ciobanu). — Comisia cen
trală electorală a dat publicității re
zultatele alegerilor pentru sfaturile 
populare din Polonia, desfășurate 
duminică. Au fost aleși 135 454 de 
deputați din cei peste 200 000 de can
didați înscriși pe lista “ ’ ' *
Unității Poporului.

La alegerile pentru
Frontulul

.----- r------ sfaturile
populare voievodale au participat 
97,38 la sută din cetățenii înscriși pe 
listele electorale. Și-au dat votul 
pentru candidații Frontului 99.49 la 
sută din numărul participanților. 
Din totalul de 4 524 candidați au 
fost declarați aleși 3 160 deputați. S-a 
înregistrat, de asemenea, un procent 
ridicat de participare în alegerile 
pentru deputați in celelalte tipuri de 
sfaturi populare.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO II (Agerpres). — La Cairo 

au avut loc convorbiri intre pre
ședintele Egiptului, Anwar Sadat, și 
președintele Siriei, Hafez Assad. Po
trivit agențiilor de presă, convorbiri
le dintre cei doi șefi de stat au fost con
sacrate unor probleme privind evo
luția situației din Orientul Apropiat, 
in perspectiva conferinței de pace 
care ar urma să se deschidă la 18 
decembrie și a apropiatului turneu 
in regiune al secretarului de stat 
american, Henry Kissinger.

CAIRO 11 (Agerpres). — Aflat 
lntr-o vizită la Cairo, Jean de 
Lipkowski, secretar de stat francez 
pentru afacerile externe, a conferit 
cu șeful diplomației egiptene. Ismail 
Fahmy. El a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu Hafez Ismail, consi
lierul președintelui Anwar Sadat 
pentru problemele securității națio
nale.
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