
& K
o
to

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂt

A ț ■1 u

I Lo

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
t

Anul XLIII Nr. 9720 Joi 13 decembrie 1973 6 PAGINI 30 BANI

Poate fi scurtat timpul necesar pentru -

In ziarul de azi

rl-'i

p

I

/

«Mi

iî-
<

CANTITATIV SI CALITATIV AL 
PARAMETRILOR PROIECTAT!

Din analiza amplă și complexă fă
cută de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale se 
desprind cu claritate obiectivele prin
cipale spre care se cer concentrate 
eforturile pentru ca prevederile rea
liste și cutezătoare ale planului pe 
anului 1974 să fie îndeplinite cu suc
ces. „Unul dintre obiectivele centrale 
ale economiei noastre este asigurarea 
unei cit mai bune folosiri a capaci
tăților de producție, atingerea la ter
menele prevăzute a parametrilor tch- 
nico-economici proiectați pentru 
noile obiective" — reliefa cu preg
nanță secretarul general al partidu
lui in cuvintarea rostită la plenară. 
De altfel, in anul viitor, ritmul inalt 
de creștere a producției industriale 
este organic corelat cu utilizarea in
tensivă a capacităților de producție 
existente, a fondurilor fixe date in 
exploatare in ultimii ani. Calculele 
arată că numai prin scurtarea cu o 
singură lună a duratelor de realizare 
a parametrilor proiectați este posi
bila obținerea unui spor de produc
ție de circa 3 miliarde de lei. Se 
poate aprecia, deci, că atingerea mai 
rapidă a indicatorilor prevăzuti in 
proiecte se detașează ca o problemă 
de o covirșitoare importantă pentru 
economia națională, deoarece condi
ționează, intr-o mare măsură, satis
facerea mai devreme a unor necesi
tăți concrete ale economiei, impuse 
de îndeplinirea prevederilor cincina
lului înainte de termen.

Desigur, consolidarea economică a 
noilor unități constituie un proces 
amplu, cu o anumită durată, presu- 
punind acțiuni insistente, bine core
late. pe planul general al economiei, 
îndeplinirea acestei sarcini impune 
colaborarea permanentă, pătrunsă de

Virtuțile
poeziei

un inalt spirit do răspundere intre 
noile intreprindori, centralele și mi
nisterele de resort in toate proble
mele privind organizarea și desfășu
rarea in bune condiții a activită
ții productive. Accentuăm marea răs
pundere ce revine centralelor și mi
nisterelor, deoarece practica a veri
ficat că. ori de cite ori noile unități 
au primit de la început un sprijin 
concret și eficient in această privință, 
rezultatele de valoare nu s-au lăsat 
așteptate.

în acest context. capătă o largă 
semnificație faptul că un număr im
presionant de intre prinderi și secții 
industriale nou construite s-au inte
grat cu operativitate in circuitul eco
nomiei naționale șl iși aduc din 
plin contribuția la satisfacerea unor 
cerințe esențiale ale consumului in
tern si ale exportului, la creșterea 
avuției țării și a venitului național. 
Dintre cele mai recente rezultate de 
valoare din acest domeniu, reținem 
succesele dobindite la întreprinderile 
de vagoane din Arad și de mecanică 
„Nicolina“-Iași. întreprinderea de 
confecții din Botoșani. întreprinderea 
..Laromet" din București, instalația 
de insecticide din cadrul Combinatu
lui chimic din Rm. Vilcea, întreprin
derea de panouri și tablouri electrice 
din Alexandria, instalația pentru 
sare evaporată de la Salina Ocna 
Mureș și altele. La multe dintre a- 
ceste capacități s-a ajuns să se lu
creze la nivelul prevederilor din 
proiecte, intr-o perioadă cu 1—3 luni 
mai scurtă decit cea preconizată pen
tru etapa finală. Ca atare și eficien
ța economică înregistrată este sim
țitor mai ridicată in raport cu Inves
tițiile similare date in exploatare cu 
cițiva ani in urmă. Bunăoară, la în
treprinderea de confecții din Boto
șani s-au ciștigal 13 luni în îndepli
nirea prevederilor actualului cincinal, 
iar una dintre căile principale de 
acțiune a constituit-o preocuparea 
temeinică pentru atingerea înainte 
de termen a parametrilor proiectați 
la noile capacități construite. Acest 
exemplu, care nu este izolat, relevă 
atit existența unor mari rezerve in
terne in fabrici și întreprinderi, cit 
și hotărirea fermă a oamenilor mun
cii, a comuniștilor de a le fructifica 
cit mai intens și pe deplin.
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Aflată in atenția factorilor de 
răspundere, a colectivelor de 
oameni ai muncii bucureșleni/ 
pregătirea fabricației anului 
viitor a stat la baza unor ac
țiuni menite să garanteze un 
bun demaraj al producției Încă 
din prlrtaele zile ale lui 1974. 
Țlnihd cbnt de faptul că indus
tria Capitalei Va trebui să rea
lizeze în 1974 o producție cu 21 
la sulă mal mare decit in acest 
an. in numeroasa unitătl au fost 
elaborate programe concrete de 
modernizare a tehnologiilor și 
produselor care să asigure o efi
ciență economică sporită, o ca
litate superioară a producției, 
în acest context se prevede ca 
pină in 1975 să fie elaborate 
250 tehnologii noi și aproxima
tiv 1 000 noi produse peste pre
vederile Inițiale ale planului. 
„Capul de afiș" al acestor nou
tăți îl vor deține marile între
prinderi „23 August", „I.M.G.B.", 
„Vulcan", „Grivița roșie", „E- 
lectromagnetica". In ce priveș
te realizarea importantelor in
vestiții ale anului 1974, o 
mă statistică demonstrează 
preocupările in acest c 
s-au concretizat prin 
rea documentațiilor 
pentru aproape toate 
le de construcții-montaj.

ulti- 
că 

domeniu 
elabora- 
tehnice 
lucrărl-

în telegrama adresată de Biroul 
Comitetului județean BUZĂU al 
P.C.R. se arată : Comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Buzău, 
asemenea întregului nostru popor, 
au urmărit ca profundă mindrie 
patriotică și . cu sentimente de a- 
dincă bucurie vizita pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Statele Unite ale A- 
mericii — moment deosebit de im
portant in istoria relațiilor interna
ționale contemporane.

Manifestările de caldă prietenie 
cu care ați fost primit pe conti
nentul american, ca și in celelalte 
vizite pe care le-ați întreprins pină 
acum, demonstrează incă o dată 
prestigiul de care se bucură pre
tutindeni țara noastră, înalta sti
mă acordată proeminentei dumnea
voastră personalități, militant ac
tiv și strălucit mesager al socia
lismului. păcii și progresului, lup
tător înflăcărat pentru asigurarea 
independenței și suveranității tu
turor popoarelor lumii.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că oamenii 
muncii din județul nostru, in frun
te cu comuniștii, vor depune efor
turi sporite și toată priceperea pen
tru înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen, aducind astfel o con
tribuție cit mai însemnată la dez
voltarea economică și socială a 
țării, la întărirea prestigiului In
ternațional al scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă Româ
nia.

ecou Internațional pe care vizita 
dumneavoastră l-a stirnit. ingădui- 
ți-ne, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne unim gindurile cu ale întregu
lui popor și să vă mulțumim din 
inimă pentru rodnica activitate pe 
care ați desfășurat-o. pentru aceas
tă nouă și strălucită contribuție la 
creșterea prestigiului României in 
lume.

toate domeniile creației materiale 
și spirituale.

în telegrama adresată de Biroul 
Comitetului județean BACĂU al 
P.C.R. se scrie : Gindurile noastre 
au fost tot timpul alături de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in vizita pe care ați in- 
treprins-o in S.U.A. Am urmărit cu

politicii clarvăzătoare, științifice a 
partidului nostru, a realismului și 
înțelepciunii acestei politici, pe li
nia dezvoltării unor relații pe baze 
egaJe, cu toate popoarele lumii, in
diferent de orinduirea lor socială. 

Exprimindu-ne deplina satisfac
ție față de rezultatele vizitei in Sta
tele Unite ale Americii, vă asigu
răm, totodată, stimate tovarășe se-

Din toată tara, același clar si unanim mesaj ■

APROBARE INSUFIETITA

Nu știu alții cum sînt — vor
ba marelui nostru Creangă — 
dar eu cred că fără de poezie 
omul ar fi mai sărac, ar trăi 
mai puțin și n-ar iubi precum 
se cuvine, n-ar iubi precum se 
cere pădurea, apele, cerul, pă- 
mintul, griul și floarea-soa- 
relui, patria și lumea.

Mă adunam, neștiut, in mine, 
Intr-un vechi cătun de Argeș și 
nu știam, de ce și cum. intr-un 
vint de primăvară, intr-o floa
re albă de cireș, intr-un strigăt 
de iubire și de deznădejde, se 
află ascunsă Maiestatea-Sa Po
ezia. Arghezi spune undeva — 
acordind poeziei virtuțile 
care i le-au dat înaintașii 
La Homer încoace și încă

însemnări
de Ion BÂNUȚĂ

de mult — că „poezia însoțește 
cu frumusețile ei întotdeauna 
drapelele și brațele pornite la 
luptă și biruință". Deci, se chea
mă că prin fluidul ei dintr-o 
vechime de milenii poezia a în
soțit steagurile in acea bătălie 
pentru frumos, pentru mai bine, 
pentru ca omul să fie om.

Dar la urma urmei_ — despre 
poezie nu trebuie să se facă 
prea multă teorie pentru a-i su
blinia puterea de penetrație, de 
influențare și — de ce nu? 
arta de o sublimă stăpinire a 
«ufletului omenesc.

Deci, lupta Împotriva întune
ricului e străveche și noi nu 
facem altceva decit să-i urmăm, 
cu o nouă credință revoluțiomi- 
ră, pe cei ce au fost. De pildă, 
Dante, in „DIVINA COME
DIE" ii rinduiește in felul lui 
pe toți și-i așază exact după 
cum li se cuvine in diferite bo.- 
gii. Și ciți nu se află oare in 
bolgiile lui de neant ? Aceeași 
idee a luptei împotriva proli
ferării răului animă, cu subtile 
Înțelesuri, folclorul nostru 1 
mai vechi.

Nici forțele malefice 
basmele noastre nu sint

Plenara Comitetului județean 
CARAȘ-SEVERIN al P.C.R. cu ac
tivul de partid din acest județ a 
adresat o telegramă in care se scrie: 
Ca fii ai României socialiste, care 
se bucură de fiecare nouă afirma
re a politicii partidului și statului 
in promovarea relațiilor de priete
nie cu popoarele lumii, locuitorii 
județului Caraș-Severin găsesc in 
rezultatele rodnice ale vizitei pe 
care ați făcut-o In S.U.A. un nou 
stimulent in munca ce o desfășoară 
pentru îndeplinirea prevederilor 
cincinalului înainte de termen. 
Oamenii muncii din industria ju
dețului nostru — români, maghiari, 
germani, sirbi și de alte naționa
lități — au raportai îndeplinirea 
prevederilor ce le reveneau pe pri
mii trei ani ai cincinalului și lu
crează cu multă abnegație și dă
ruire pentru depășirea substanția
lă a sarcinilor stabilite.

Deplin încrezători că destinele 
României se află în miinile unuj 
partid clarvăzător ca al nostru, ale 
unei conduceri Înțelepte, care slu
jește poporul cu profund devota
ment comunist, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că organizația județeană de partid 
va milita neobosit și în viitor pen
tru mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii din Caraș-Severin la înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

REZULTATELOR FRUCTUOASE
ALE VIZITEI TOVARĂȘULUI

UIAE CEAUSESCU IN S.O.A.
Comuniștii, toți oamenii muncii, 

fără deosebire de naționalitate, din 
județul Maramureș, alături de în
tregul nostru popor, au urmărit cu 
cel- mai viu interes-și profundă 
mindrie patriotică vizita Istorică pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ați efectuat-o in Statele Unite ale 
Americii — se scrie în telegrama 
transmisă de Comitetul județean de 
partid și Consiliul popular al ju
dețului MARAMUREȘ.

Ne exprimăm satisfacția nemăr
ginită că această nouă și strălucită 
misiune de pace, prietenie și cola
borare internațională s-a Încheiat 
cu un deosebit succes.

(Continuare in pag. a IlI-a)(Continuare in pag. a V-a)
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Drumul ..aurului verde* 
zare. Iată un crimpei din acest

SClNHIfl

este întotdeauna același, spre fabricile de mobilă sau spre alte forme de industriali- 
drum. Buștenii coboară cu funicularul la întreprinderea de exploatare forestieră 

„Nehoiu". județul Buzău Foto : M. Andrecscu

In tete'gi-ama' transmlsă de Comi
tetul județean ARGEȘ" al P.C.R. sa 
scrie : Sintem mindri, stimate to
varășe secretar general, că. prin 
glasul dumneavoastră, glasul ce
lui mai autorizat și mai respectat 
reprezentant al poporului român, 
ați făcut încă o dată cunoscută în
tregii lumi dorința noastră fierbin
te de a trăi in pace, de a promova 
cooperarea și înțelegerea interna
țională in interesul progresului și 
prosperității tuturor popoarelor.

Acum, cind cunoaștem rezultatele 
bogate ale vizitei — concretizate in 
importante documente comune în
cheiate, in acorduri și înțelegeri per
fectate — cind cunoaștem

Exprimînd întreaga noastră ade
ziune la politica internă și externă 
a partidului și statului, Comitetul 
județean de partid Argeș, împreu
nă cu toți oamenii muncii din ju
deț, se angajează solemn să-și mo
bilizeze și mai mult eforturile pen
tru a obține rezultate mereu mal 
bune în industrie și agricultură, in

satisfacție rezultatele contactelor și 
convorbirilor pe care le-ați avut, 
ne-au bucurat deosebit de mult ma
nifestările de cordialitate și respect 
ale oamenilor politici și de afaceri, 
precum și ale poporului american 
față de dumneavoastră, față de po
porul român și realizările sale. în 
rezultatele acestei vizite vedem o 
nouă și semnificativă manifestare a

cretar general, că nu vom precupeți 
nici un efort in munca pe care o 
desfășurăm, fiind conștienți că 
prin rezultatele ce le vor obține in 
activitatea productivă, social-poli- 
tică și cultural-educativă, și oame
nii muncii din județul Bacău iși 
vor aduce o contribuție sporită la 
transpunerea in fapt a acestei po-

cel

din" 
niște 

simple invenții, ci un fel de per
sonificări De care omul le face. 
Împins de nevoie, pentru a see- 
libera de neguri si mai ales de 
a demonstra că el nu poate II 
distrus de forțele oarbe, ostile 
Este legitim să susținem că poe
zia debutează mereu sub dra
pelele iubirii de oameni, drape
le ivite din viata, din aspirația 
spre un viitor al omenirii, lip
sit de servitute.

Este. cred, inutil a mai an- 
monstra c’jm.s-a ivit L*zia revoluției, de la mc-- ;a.ari 
și pină azi. De pildă, poezia lui 
1348. poezia Uniri’, poezia Doi-
(Continuare in pag. a IV-a)

ALMANAHUL

mi
din trecutul de luptă 
al muncitorimii române

SPUNE ÎNTOTDEAUNA DESCHIS 
CE GÎNDEȘTI ȘI VEI GREȘI MAI PUTIN

Care este semnul distinctiv al unui colectiv de muncă 
închegat, puternic ? întrebarea aceasta am pus-o multor 
oameni La Combinatul de celuloză și hirtie Brăila. Multe 
răspunsuri au recunoscut drept însemn al trăiniciei unei 
colectivități sănătatea' morală care trebuie să prezidez*- 
toa‘e acțiunile, activitatea de fructificare utilă a tuturor 
energiilor. Interlocutorii noștri nu ne-au oferit nu știu 

cheie universală", vreun miraculos ,.pas-partu“ la în
trebarea de mai sus. Ei au vizat insă, fără ocoliș, cli
matul deschis, propice confruntărilor in numele adevă
rului. ne care se întemeiază forța de acțiune, convingi- 
rile oamenilor. Ei ne-au înfățișat drept argumen’e epi
soade semnificative dm ------- ........
eoisoade care îndeamnă 
sabilă

, .._ ___  _______ te epi-
munca si viata acestui colectiv 
la reflecție, la meditație respon-

dv 
ade-

— Se spune despre 
că sinteți un dur. E 
vărat ?

— Adevărat. Dar cu 
singură corectură.

— Anume ?
— Mulți din cei cu care 

lucrez, deși la început mă 
Încadrează in tagma... du-

o

rilor. tot ei îmi schimbă 
„calificativul". Cam aș > 
s-au petrecut lucrurile i 
cind am fost numit aici. > 
tocătorie II...

Urmărim cu atenție 
gumentele maistrului. 
Pamfile. La tocători" 
l-a adus tocmai

ar-
Ion 

Ii 
,faima"

răsplndită de cei care n-au 
rezistat „probelor" mește 
rului cu pricina și. mai de
vreme ori mai tirziu. s-au 
mutat in alte echipe. au 
căutat un locșor mai căl
duț. Ce a aflat aici ? Mai 
intii, utilaje ....2------
Apo’. dezordine, indiscipli
nă. Fiecare iși „aranja" li
berul cind voia, nu după 
cam csreau interesele pro
ducției. De aici. întreruperi 
accidentale, funcționarea 
anapoda a unor utilaje. în 
schimb, șeful de echipă iși 
consolida „renumele" de 
om cumsecade, bun de pus 
la rană... Era o cumsecăde 
nie destul de costisitoare. 
Nu numai sub raportul va
lorilor materiale, deși ni
mănui nu-i este . ' ’ 
să le risipească. Pe 
olan .. „1 - 2 
nit mai mult. Este 
de climatul de muncă. Cli
matul sănătos care se con- 
-•'ruieș •'* pe exigentă. pe 
răspundere, pe atitudine. 
Pe atitudinea deschisă, 
principială, cu ascuțișul in-

moderne.

îngăduit
________ . alt 
se pierdea insă infi- 

vorba

dreptat Împotriva lipsuri 
lor. Pe curajul de a numi 
aceste lipsuri și pe vino- 
vați, de a restabili astfel 
in chipul cel mai drept și 
firesc echilibrul necesai 
atmosfera curată de muncă 
și răspundere, de ordine și 
disciplină.

Ion Pamfile acționează 
tocmai in acest spirit. Pune 
in discuția colectivului lip
suri care există aici, și 
nu altundeva. „Șl cum vi
novății sintem noi. NOI și 
nu altcineva, trebuie să le- 
înlăturăm. Noi să ne fa
cem curățenia in propria 
casă".

Era obligația morală șl 
legală a maistrului de a 
supune judecății colective 
practici dăunătoare de 
muncă, generate in spe
cial de indisciplină și în
găduință — care mtrg. se 
știe, mină in mină ! — și 
de a decide prompt, cu Ln-

NU ESTEUN SECRET
In pag. a IV-a a ziarului 

aveți prilejul de 
a „răsfoi" almanahul...

Și îl găsiți
chiar azi
la chioșcuri»

Iile TAJWASACHE
(Continuare in pag a II*a)

si librării!

î-n analele bătăliilor de clasă des
fășurate de proletariatul român îm
potriva exploatării și asupririi, pen
tru libertate, dreptate și progres so
cial, luptele muncitorești din anul 
1918, care au culminat cu viguroasa în
cleștare de clasă de la 13 decembrie, 
se inscriu la loc de frunte.

Privite in perspectiva celor 55 de 
ani care s-au scurs de La desfășura
rea lor, luptele din decembrie 1918 
reprezintă o impresionantă mărturie 
a forței și spiritului revoluționar al 
clasei noastre muncitoare, a gradu
lui ei, de maturizare politică și or
ganizatorică, a voinței ci de a-și cu
ceri prin luptă libertăți democratico 
și o viață mai bună. în același timp, 
ele ne apar ca o manifestare a inter
naționalismului consecvent al clasei 
muncitoare, ca o contribuție a ei la 
lupta proletariatului de pe toate me
ridianele globului împotriva războiu
lui și a consecințelor sale, pentru 
traducerea in viață a ideilor socialis
mului, pentru apărarea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor.

A?a cum se știe, sfirșitul anului 
1918 adusese împlinirea, prin lupta 
întregului popor, a aspirației sale se
culare, devenită o necesitate obiec
tivă in procesul dezvoltării istorice 
— unirea Transilvaniei cu România, 
făurirea statului național unitar. Ma
sele populare legau indisolubil idea
lul unității statale de revendicările 
lor sociale, cu atit mai puternic re
clamate cu cit războiul, politica cla
selor exploatatoare de aruncare a 
tuturor greutăților pe seama celor ce 
muncesc aduseseră o considerabilă 
înrăutățire a condițiilor de viață ale 
acestora. Economistul Virgil Mad- 
gearu a caracterizat sugestiv contra
dicțiile adinei sociale care scindau 
societatea românească in acel timp : 
..Două lumi stau astăzi față in față : 
sacrificați! de război și îmbogățiți! 
de război. Cea dinții este alcătuită 
din elementele clasei muncitoare și 
ale clasei de mijloc proletarizate, 
care poartă stigmatul suferințelor 
războiului, in toate manifestările ei. 
ce-a de-a doua este formată din ca
pitaliștii mari care au bătut monedă 
din contractele de furnituri cu sta-

tul, dip exploatarea lipsurilor șl a 
mizeriei, din munca forțată și cu sa
larii derizorii a muncitorimii".

în aceste condiții de ascuțire a 
contradicțiilor sociale interne, luptele • 
muncitorești au căpătat un puternic' 
avint. Victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, făurirea pri
mului stat socialist din lume au sti
mulat spiritul revoluționar al clasei 
muncitoare, i-au întărit încrederea in 
capacitatea de a se elibera din jugul 
exploatării capitaliste și de a-și fău
ri o viață mai bună.

în ciuda stării de asediu și a cen
zurii, către sfirșitul anului 1918 în
treaga țară a cunoscut un intens 
val de greve, întruniri si de
monstrații, cuprinzind nu numai 
muncitorimea, ci și țărănimea, inte
lectualitatea, funcționărimea și chiar 
o parte din armată. Masele muncitoa
re au reușit să impună claselor do
minante satisfacerea unor revendi
cări economice ca ziua de muncă de 
8 ore, alocații de chirie și scumpete, 
creșterea salariilor, ca și unele drep
turi politice privind recunoașterea 
sindicatelor, a consiliilor muncito
rești etc.

In fruntea forțelor militante se afla 
partidul clasei muncitoare, in riadu
rile căruia creștea tot mai mult in
fluența elementelor ce se situau 
ferm pe poziții revoluționare. Acest 
proces și-a găsit reflectarea și In 
Schimbarea denumirii partidului din 
social-democrat in socialist, precum 
șl in adoptarea la 9 decembrie 1918 
a „Declarației de principii", docu
ment programatic care, inspirindu-se 
din ideile socialismului științific, pro
clama ca scop fundamental al luptei 
partidului „cucerirea prin orice mij
loace a puterii politice din miinilo 
burgheziei române șl întronarea dic
taturii proletare In vederea realiză
rii Idealului comunist".

în marile acțiuni de la sfirșitul 
anului 1918 s-a afirmat in mod deo
sebit muncitorimea din București, 
detașamentul cel mai numeros și mal

Dr. Mircea MUȘAT
(Continuare in pag. a IV-a)
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Cantonierul
uituc

Fpre pasajul căii ferate de la 
punctul Cordun se apropia, in 
viiezâ. mărfarul 51202, venind de 
la Roman. Ip același timp, in 
pasajul respectiv pătrunsese 
autobuzul 31-NT-1772. in care «r 
aflau 60 dc călători. Accidentul 
devenise Iminent. îngrozit, me
canicul de locomotivă. Constan
ts Matache, a frinat brusc, tor 
șoferul Mirdea Afloarei a încer
cat. fulgerător, o manevră îna
poi. Ciocnirea intre locomotivă 
F» autobuz n-a putut fi insă com
plet evitată, dar. din fericire. 
nu s-a told-at cu pierderi de 
vieți omenești. Totul s-a intim- 
plat din cauză că Plcșca Petru, 
cantonierul, a „uitat" că nu tre
buie sâ plece din serviciu fără 
învoire. a „uitat" sâ anunțe 
tumul dc control, a „uitat" ba
riera ridicată. N-o sd uite tnsd 
ce-1 așteaptă.

Dati-ne
de veste!

în urmă cu trei ani. Eugen I. 
Radulescu, din comuna Leleas- 
ca. județul Olt, și-a părăsit fa
milia. plecind aiurea. Soția si 
cei trei copii miflori l-au tot aș
teptat. dar E.R. nu s-a mai în
tors. Este căutat Si de organele 
de miliție. Ori de cite ori i se 

o 
$i

dibuie urma, face ce face și 
ia la sănătoasa. Oprlti-l 1 
dati-ne Și nouă de veste.

I Omul

I
I
I
I
I
I
I
I Motorină

I
I
I
I
I
I

cu 
in

din sânt
r J

Pe drumul national nr. 6. 
puțin înainte de a intra
comuna Tomnatec (Timiș), șo
ferii Ion Marian și Titus Be-r- 
zava. de la autobaza Făget, au 
zărit, la lumina farurilor, un 
om culcat intr-un șanț. Oprind 
in dreptul lui, șoferii Și-au pus 
întrebarea : ..O fi mort sau
beat ?“ Omul, pe nume Gheor
ghe Comloșan. adormise „beat 
morf in șanț. Căzuse in
tr-un somn greu. Și, cum era 
frig, putea sâ-i fie... somnul de 
veci. Cei doi l-au dus. ir. grabă, 
la spitalul din Sinnicolau-Mare. 
unde G. C. și-a revenit abia a 
doua zi. /Xflind ce era să pă
țească, s-a „trezit11 de-a binc- 

-ica.

!U.

Plecați să distribuie motorină 
autobuzelor I.T.B. de De tra
seu. Ion Ciulacv.' șofer pe auto
cisterna 21-B-S179. și Nicolae 
Vasile, ajutorul său, s-au intil- 
nit cu Nicolae Farca.ș (str. Pa
lanca 3. București) care ..ardea'" 
de dorința de a-Și procura niște 
motorină. Cei trei au căzut, 
„dintr-un foc". Ia înțelegere. Lă
țind autobuzele in voia soariei, 
autocisterna s-a îndreptat spre 
domiciliul lui N. F., unde acesta 
n început sâ-Si umple tot felul 
de camstre și butoiașe cu nici 
mai mult, nici mai puțin de 
650 de litri. Deși motorina a fost 
recuperată pină la ultima pică
tură. cei trei „s-au ars".

| Vînătorească 
| și nu prea

INu o dată cetățenii din co
muna Slimnic (județul Sibtu) 
i-au alertat pe vinătorii din im- 
preiurimi că pe la ei hâlăduiesc I haite de lupi. Dar vinătorii nu 

j-a.u lăsat înduplecați. ..Povești** 
_ iși spuneau ei. De unde _ lupi.

Ică nici nu-i vremea lor ? Numai 
că azi dispărea o oaie, miine 
alia... iar r.u demult o haită de 
lupi a dat iama in turmă, omo-

Irind 34 de oi. Vinătorii s-au 
convins, in sfirșit. că nu e po
veste. Nici măcar... vînătorească.

de

pe care 
__ află mul
tișor inflamabile. 

____ » stă o ferească 
Ițe “foc" Știa că el însuși nu are 
tzo:e nici măcar să fumeze ină- 
vntru. $i totuși Alexandru Că- 
Ilrcscu. gestionar la S.M.A. Or- 

1 iești (județul Vilcea). ca un co- 
■pii care face o poznă, se as
cundea prin colțuri și trăgea 

așa, 
vre- 

_ <____ La
plecare a aruncat neglijent ca
pătul țigării, a închis magazia, 
a sigilat-o fi a pornit spre 
casă. In curînd. magazia a fost 
cuprinsă de flăcări. Costul unei 

■țigări de cifiva bani s-a ridicat 
la 164 400 lei.

Știa că in magazia 
o avea in primire se 

.te materiale i. 
■ȘHa că Trebuie

jvv. V'-- -■ -uoie nici măcar sa fumeze »nâ-

cundea prin colțuri și i 
pe furiș din țigara. Azi 
miine oșa. pină c ‘ 
mea ră predea gestiunea.

„Senatorii"

CALITATEA SUPERIOARA A PRODUCȚIEI
problemă de partid, de conșliinjj muncitorească

între colectivei* de muncă din 
Capitală care au raportat realizarea 
înainte do termen a sarcinilor de 
plan ne primii trei ani ai cincinalu
lui. întreprinderea „Acumulatorul" 
se află la loc de frunte. Evenimen
tul acesta a fost consemnat aici incâ 
din luna august a.c. Contlnuînd cu 
aceeași însuflețire întrecerea socia
listă. colectivul întreprinderii a ra
portat la sfirșitul color II luni din 
acest an îndeplinirea și depășirea 
tuturor indicatorilor dc plan și a an
gajamentelor asumate in 1973. Este 
desigur un succes remarcabil. în
scris cu majuscule în cartea de o- 
noare a întrecerii pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen.

Cum era și firesc, despre acest, 
suoces s-a vorbit pe larg in recenta 
adunare a activului pentru dare de 
seamă a comitetului de partid. R‘<- 
levînd însă rezultatele bune obținute 
pină acum, comuniștii de aici nu 
s-au culcat, cum se spune, pe lauri, 
ci au făcut o analiză critică, exigen
tă a activității tuturor comparti
mentelor întreprinderii, au dezvă
luit lipsurile și neajunsurile exis
tente in diferite sectoare de muncă. 
Darea dc scamă prezentată de to
varășul Anghcl Norocel., secretarul 
comitetului dc partid, a stăruit asu
pra necesității perfecționării calita
tive a întregii activități și în mod 
deosebit asupra cerinței ridicării e- 
ficienței economico a producției prin 
punerea in valoare a rezervelor exis
tente. subliniind, totodată. însemnă
tatea imprimării unui stil dinamic, 
viguros in activitatea organizațiilor 
de bază, a promovării ferme în via
ta și munca comuniștilor, a tuturor 
salariatilor, a principiilor eticii și 
echității socialiste.

Spiritul critic, exigent, climatul de 
lucru propice analizei partinic*' 
croate de darea de seamă s-au mani
festat și in cadrul discuțiilor. O a- 
tenție deosebită s-a acordat preocu-

zărilor îndreptalr ppre îmbunătăți
rea calității produselor, imperativ do 
cea ma» mare importanță in această 
întreprindere.

— La noi, spunea tovarășul Ion 
Bănică, controlor C.T.C. in secția 
pregătire plăci-montaj baterii, comu
niștii au creat adevărate stavile in 
fața superficialității, a lucrului d' 
mintuială. S-a acționat, cu deosebire, 
prin munca de la om la om. flecare 
comunist acționind ca un agitator,

spunea : Unii considera că trebuie 
să c< r< in sprijin comitetului de partid 
pentru a nu se încălca procesul teh
nologic. Dar întreb : pentru ce pri
mim salariul ? Nu pentru a realiza 
produse de calitate superioară l 
Sprijinul — și «ici trebuie să acțio
neze comuniștii — trebuie îndreptat 
spre dezvoltarea conștiinței oame
nilor, spre crearea unei opinii com
bative. exigente. Nu o dată, la noi, 
din lipsa unor aliaje, turnăm metale

Adunarea activului de partid pentru dezbaterea 
dării de seamă a comitetului de partid 

de la întreprinderea „Acumulatorul"

un combatant ferm față do re
buturi și autorii lor. Am încetățe
nit chiar și o practică : ori de cite 
ori un muncitor nu respectă proce
sul tehnologic, încalcă disciplina ori 
manifestă superficialitate in muncă 
— atitudini cu efect negativ imediat 
asupra calității produselor — este 
chemat în fața oamenilor și supus 
criticii colective. Practica aceasta a 
dat rezultate. Dacă in primul tri
mestru am înregistrat rebuturi însu- 
mind circa 800 000 lei și 500 000 lei 
in trimestrul TI, in trimestrul III vo
lumul acestora s-a redus la mai pu
țin de 200 000 lei. Tendința de scă
dere s-a accentuat și mai mult în 
ultimul trimestru, ceea ce e un lu
cru bun. Dar simplul fapt că. totuși, 
mai apar rebuturi trebuie sâ no dea 
de gindit. Trebuie să acționăm ho'ă- 
rit pină la înlăturarea lor definitivă.

.în aceeași ordine de idei. Gheorghe 
Lișu, șef de echipă la turnătorie,

cu o structură și conținut nocores- 
punzătoâre. Puțini se sesizează insă. 
Adunările generale de partid nu dez
bat asemenea probleme, pe lista 
vorbitorilor se înscriu mereu aceiași 
care spun, de regulă, aceleași lu
cruri. Se impune deci o cotitură în 
munca noastră ; să punem in discu
ția comuniștilor problemele cele mai 
arzătoare, sâ transformăm adunarea 
generală intr-un forum de cultivare 
a responsabilității comuniste față de 
bunul mers al producției și calitatea 
superioară a produselor.

în cuvintul lor, unii vorbitori s-au 
referit la recenta hotărire privind 
economisirea energiei electrice și a 
combustibilului, subliniind că este o 
îndatorire civică a fiecărui om al 
muncii să militeze pentru înfăptui
rea măsurilor adoptate. Totuși, rele
va muncitorul Nicolae Pinciuc, in 
hala nr. 100 ard — și cind trebuie și 
cind nu — becuri de 500 lumini ; de

AM PRIMIT SCRISOAREA jDVl!
Căruciorul voiajor

Un fericit — dar și ne
căjit — tată din Sighetul 
Marmației, Tompo? Ladis- 
lau Gheorghe. ne scrie că 
la 19 aprilie a.c. a expe
diat prin coletărie. din 
stația de cale ferată din lo
calitate, 
landou 
aflat in

un 
pentru 
scutece.

cărucior tip 
fiul său, 
in locali

tatea Dănești. județul Har
ghita. Necazul e că. bată-1 
vina, căruciorul năzdrăvan 
n-a ajuns nici pină azi la 
destinație. „O fi făcind ci
neva. cu el, turul larii 
sau... ?" — se întreabă. în
grijorat. păgubașul. Și con
tinua : „Ca să aflu ceva dc 
soarta lui, am scris de mai 
multe ori stației dc expe
diție și Regionalei de căi 
ferate din Cluj. Răspun
sul ? S-a făcut un volumi
nos dosar de cercetare, 
care se mai află și acum in 
curs de rezolvare. Unde s-o 
fi rătăcit ditamai landoul ? 
Nimeni nu știe. Cert e doar 
faptul că au trecut șapte 
luni de atunci — timp in 
care, cum lesne se poate 
înțelege, băiatul a crescut 
mărișor — și. nu peste 
multă vreme, n-o să rnai 
aibă nevoie de cărucior. 
Mai aștept încă răspunsul 
C.F.R. Dar sper să nu fie 
de genul : „Să-ți crească 
băiatul mare și sâ-1 trimiți 
in căutarea landoului I"

Sperăm și noi. stimate 
tovarășe. Prea ar fi 
basm, ca să nu zicem

Ion Gh. Ștefan, din satul 
Drăghici — Argeș.

„De cițiva ani, mă tot 
chinuie un amârit de reu
matism. Ce mi-am zis ?» 
Ce-ar fi dacă m-aș duce și 
eu la băi ? Că dreptul il 
am, ca tot omu’. Prin grija 
oficiului județean de pensii 
și asigurări sociale am 
primit, gratuit. în luna 
noiembrie, un bilet de tra
tament, pentru 18 zile, in 
stațiunea balneoclimate
rică Bazna. județul Sibiu. 
O frumusețe de stațiune, 
nu altceva. Iar oamenii — 
cu suflete de aur. Me
reu mă întrebau, care mai 
de care : ce mai faci, nea 
Ioane, te-au mai lăsat du
rerile, . mai ai nevoie . _de 
ceva ? Ce nevoie să fi avut, 
că aveam de toate ; min- 
care bună, cazare, bună, la 
pavilionul tir. 5 ■ câldurică, 
timp frumos. Tratamentul ? 
Nici o pilulă. Ci băi de 
plante, împachetări cu pa
rafină, raze ultraviolete și, 
ce n-a auzit neam de nea- 
mu' meu, magnetodiaflux. 
M-am dus in stațiune 
aproape anchilozat și 
m-am întors fără a mai 
avea dureri. Mulțumesc pe 
această cale tuturor celor 
care m-au ingrijit : medi
cul balneolog Ionel Chirtea, 
surorile și asistentele me
dicale Ana Radu, Ana 
Wagnes, Regina Hermann, 
Ana Căpilneanu, Kati Mul
ler".

Să fii sănătos, none Ioa
ne, șl să le scrii, din cind 
in cind, așa 
tovarășilor 
cum te mai

cum ai promis, 
din stațiune, 

simți după băi.

Ce sfat îmi dați ?
Stoica Rațiu.Locuitorul __

din Cimpia Turzii. str. Au
rel ”■Viaicu nr. 82. a cerut

și bine tratat
lată acum și o veste îm

bucurătoare. Ea ne-a fost 
comunicată de pensionarul

și i s-a aprobat, 
mult, schimbarea 
melui din Rațiu in Hora’iu. 
în baza aprobării respec-

(Urmare din pag. I)

cetățenesc
CONSTRUCȚII SOCIALE

tive, s-a adresat primăriei 
din comuna Lunca Mure
șului. județul Alba, so- 
licitind un nou certificat 
de naștere, cu prenumele 
schimbat,

„După opt săptămîni de 
așteptare — zice omul in 
scrisoare — primesc, in 
sfirșit, noul certificat. Abia 
do acum începe încurcă
tura. Pe noul act. la ru
brica „locul nașterii" scrie 
Lunca Mureșului, in loc de 
Gura Arieșului, unde, de 
fapt, m-am născut. Iar la 
rubrica „locul înregistrării1* 
este trecută Gura Arieșu
lui. in loc de Lunca Mure
șului. O stranie inversare 
de dale care face actul lip
sit de valabilitate. Miliția, 
pe bună dreptate, refuză- 
să-mi elibereze un nou bu
letin de identitate, deoa
rece datele de pe noul cer
tificat nu corespund cu 
cele de pe vechiul buletin 
și din evidențele sale. Ce 
sfat imi dați. in această si
tuație ?“ — ne întreabă, in 
încheiere, solicitantul.

Tovarășe Stoica Horațiu, 
ce sfat v-am putea da ? 
Cine a încurcat localitățile, 
sâ le

Ce părere aveți despre 
toate acestea ?"

în nici un caz una bună, 
tovarășe Schiopu. Dar, pen-

tru a afla și părerea celor 
în drept, am înaintat sesi
zarea dv. la U.J.C.C. — Te
leorman.

Bulion pentru 
la vară ?

descurce !

Mai more daraua.
lingă cooperativa dePe __ _________

consum din Furculesti. ju
dețul Teleorman — ne scrie 
învățătorul pensionar Ște
fan M. Schiopu. din satul 
Spătărei — funcționează o 
secție de reparații încălță
minte. Funcționează e un 
fel de-a zice. pentru câ, 
neavind materiale, cizmarii 
stau mai mult degeaba.

„Recent — ne relatează 
cel in cauză — m-am dus 
la această secție cu o pe
reche de bocanci, pentru a 
fi pingeliți. Responsabilul, 
cu o figură de copil nevi
novat. s-a uitat lung la 
mine și a oftat adine. ,.Cu 
ce să vi-i r ngelim „Cu 
talpa, că doar nu cu cașca
val" — i-am răspuns. „Talpă 
nu mai avem de vreo șapte 
luni. Am tot cerut si nu ni 
s-a dat". O ti avind omul 
dreptate — nu zic nu. Dar 
de ce s-o fi mai chemind 
respectiva unitate „secție 
do deservire" ? Am fost 
sfătuit sâ merg cu bocancii 
la Alexandria. Dar. pentru 
aceasta, trebuie să fac două 
drumuri pină acolo. Nu 
face daraua cit ocaua.

Recolta bogată de legu
me din acest an a dat gos
podinelor din București 
speranțe mari in ce pri
vește aprovizionarea cu 
bulion. Dar așa cum aflăm 
dintr-o seamă de scrisori, 
aceste speranțe au fost re
pede risipite de către orga
nele comerciale locale. în 
multe din magazinele ali
mentare, nici urmă de bu
lion ! Iată ce ne scrie in 
acest sens Elena Sandu ; 
„Supărată de faptul că in 
nici un magazin din Piața 
Anizei n-am găsit măcar 
un borcan de bulion, am 
pus mina pe receptor și 
am sunat la...

— I.C.L. Alimentara 1 î
— Da, ce doriți ?
— Ce se întîmplă cu bu

lionul, oameni buni, de nu 
se găsește pe nicăieri ?

— Ba se mai aduce cite 
puțin, dar se vinde ca pîl- 
nea caldă. Furnizorii noștri 
nu-și onorează contractele. 
Asta-i explicația.

Și pac receptorul in fur
că ! Mulțumesc de așa ex
plicație. Probabil că. la 
vară, vom avea bulion be
rechet. Oare furnizorii a- 
ceștia nu pot fi determi
nați sau obligați să 
pecte contractele 
iate ?“

Credem că da. 
gospodină. Drept 
care solicităm 
montului Industriei — 
montare să ia măsurile de 
rigoare.

asemenea, datorită defecțiunilor !n 
aprovizionare, la sudarea conducto
rilor electrici se folosește gazul me
tan in locul hidrogenului. Stă in pu
terea comuniștilor de a pune capăt 
unor astfel de practici, de a combate 
risipa prin toate ml jloacele. inclusiv 
cele ale muncii politice de masă.

rindul lor, tovarășii Vasile Băna- 
țeanu, Gheorghe Roiban și Dumitru 
Tcrceanu subliniau necesitatea fo
losirii, in mai marc măsură ca pină 
acum, a întregului arsenal de forme 
și mijloace ale muncii politice de 
masă in lupta pentru creșterea cali
tății produselor. Sint prea sporadice, 
dc exemplu, acțiunile educative pen
tru tineret, ceea ce nu ajută la 
combaterea fluctuației din între
prindere : nu s-a reușit, nici pină 
acum, activizarea brigăzii artistice 
de agitație ; învechită, neancorată 
în actualitatea secțiilor respective 
este, pe alocuri, și agitația vizuală ; 
gazetele de perete din unele secții 
au devenit, dc la o vreme, prea... 
blinde. „Practica a dovedit că acolo 
unde munca politică de masă se des
fășoară la parametrii ei superiori — 
a spus tehnicianul Eugen Popișteanu 
— influența acesteia asupra dezvol
tării conștiinței oamenilor se reflec
tă direct în nivelul calitativ supe
rior al producției, al rezultatelor în 
întrecerea socialistă".

— Cu atit mai mult sint necesare 
acțiuni conjugate pentru îmbunătăți
rea calității produselor cu cit în 1974 
sarcinile de plan sporesc și cantita
tiv și calitativ, a spus in interven
ția sa ing. Nicolae Manca. Rezerve 
avem. Un singur exemplu : la cup
torul de reducție — acolo unde in 
prezent se acuză insuficienta mate
riei prime — producția de metal 
s-ar putea dubla. Din păcate insă 
aici, adesea, materia primă existentă 
nu este folosită rațional, nu se ape
lează la metode științifice cu efecte 
pozitive asupra calității. Trebuie să 
ne mobilizăm mai bine eforturile, 
așa cum s-a subliniat și la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. pentru a 
asigura un demaraj corespunzător 
planului pe 1974, condiție hotăritoa- 
re a îndeplinirii cincinalului inainre 
de termen.

îmbunătățirea calității produselor 
este, prin excelență, o sarcină de 
partid. Este organizația noastră 
pregătită să răspundă — la cel mai 
inalt nivel — acestei sarcini ? în- 
cercind să răspundă întrebării, tova
rășii Vasile Manea și Teodor Geor
gescu au arătat că ar fi nedrept sâ 
se afirme contrariul. Organizațiile de 
bază din întreprindere au inițiat o 
diversitate dc acțiuni pentru a sti
mula eforturile oamenilor și a le mo
biliza energiile in vederea atingerii 
acestui țel. Dar, pentru a obține re
zultate economice mai bune, trebuie 
să muncim mai bine cu oamenii, sâ 
acționăm asupra conștiinței lor — au 
spus vorbitorii. Criticind neajunsuri
le existente, mai multi tovarăși au 
recomandat membrilor comitetului 
de partid să-și concentreze activita
tea mai mult in secții, in mijlocul 
colectivului și să Ktea mai puțin in 
birouri. S-a propus, de asemenea, ini
țierea unor dezbateri in fiecare or
ganizație. in cadrul cărora să fie a- 
nalizatâ contribuția tuturor comuniș
tilor la îmbunătățirea calității pro
ducției, la lupta pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen.

Sintetizînd observațiile critice, su
gestiile și propunerile formulate în 
adunare, plenul de măsuri adoptat 
cuprinde acțiuni concrete. în scopul 
perfecționării stilului și a metodelor 
de muncă, îmbunătățirii in conti
nuare a calității produselor, mobili
zării întregului colectiv in întrecerea 
pentru realizarea cincinalului înainte 
de termen.

• 3 170 FAMILII IN LOCUINȚE NOI. în județul Hunedoara, pină 
în prezent, in principalele centre muncitorești, așezări urbane și co
mune care in următorii ani vor deveni orașe — Ilia. Geoagiu. Ghe- 
Inr. Dobra — au fost date in folosință oamenilor muncii 3170 noi 
npartamento, realul de peste 1 500 planificate pentru acest an aflin- 
ciu-se in fazele finale de construcție. După cum este si firesc, pon
derea principală in noile construcții do locuințe — care, de regulă, au 
la parter și unități comerciale — o dețin cele trei mari municipii din 
județ. Așa do pildă. in acest an. în noile cartiere si mlcroraioane au 
fost date in folosință oamenilor muncii și familiilor lor 827 aparta
mente in Valea Jiului. 833 Ja Hunedoara șl peste 000 la Deva.

Dc remarcat că. in această perioadă — prin intermediul oficiului 
județean pentru construirea si vinzarca locuințelor — in județ s-au 
construit si predat 500 noi apartamente proprietate personală, cu 
confort sporit.

COMERȚ
o IN PORTUL CONSTANȚA a sosit nava Kotovskj. sub pavilion 

sovietic. încărcată cu 800 TONE DE BANANE DIN BRAZILIA și nava 
„Alena" cu FRUCTE CITRICE — care au șl început să fie descăr
cate si trimise în toate județele tării. In același timp, se află sub 
oneratii de descărcare nava „Eudochia", care a adus un transport de 
CAFEA. în ultimele săptămîni. din portul Constanța au fost trimise 
spre unitățile de desfacere din țară 3 500 tone portocale, lămii și 
grapefruits, urmind ca pină la sfirșitul anului să mai sosească in 
port alte 4 060 tone do citrice. Vor mai sosi, de asemenea, zilele aces
tea. cu diferite nave, importante cantități de piper și alte condimente, 
stafide și smochine.

• „LUNA PREPARATELOR CULINARE" din acest an a fost do
minată. in județul Teleorman, de numeroasele expoziții cu vinzare 
pentru preparate de bucătărie, patiserie-cofetărie. carmangerie etc., 
fiind organizata în orașele județului șl în cîteva comune. Dar totul 
a ținut doar cit a ținut „Luna...". De aceea, multi consumatori si gos
podine așteaptă încă de pe acum „luna preparatelor culinare" din 
1974.

ODIHNĂ ȘI TURISM

• ÎN ACESTE ZILE. PE LITORAL se află la tratament eirca 2 000 
de oameni ai muncii. Sanatoriile de la Agigca. Eforie Nord si Man
galia oferă, pe bază de nămol și proceduri cLinlce, aceleași condiții 
de tratament ca și vara.

O altă noutate : litoralul oferă condiții de odihnă si pe timpul 
jernii in cîteva hoteluri, care dispun de încălzire centrală. De reținut 
că acestea asigură condiții pentru baie în piscine cu apă de mare 
încălzită („Parc**-Mamaia, „Europa" și „Delfinul"-Eforie Nord, „Nep- 
tun" si ,.Sulina"-Mangalia). Bilete pentru tratament si odihnă se pot 
procura, cu reducere, dc la agențiile tuturor oficiilor județene de 
turism.

PROTECȚIA MEDIULUI
• CE SE POATE FACE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ? Pen

tru a răspunde la această întrebare. Comitetul de cultură si educa
ție socialistă din municipiul Botoșani a inițiat un ciclu de dezbateri 
in majoritatea unităților industriale. Ele sint continuate in prezent 
cu expuneri, prezentate de cadre universitare si specialiști, prin care 
se relevă modalitățile și mijloacele practice de combatere a poluării 
si protejare a naturii.

CIRCULAȚIE, TRANSPORT
• ALO ! I.T.B. ! Ieri, la ora opt, cinci troleibuze ale liniei 90 (ve

hiculele 4 197 ; 4 219 ; 4 220 : 4 221 și 4 214) au venit in cird spre ca
pitul liniei. Ca și cum n-ar cunoaște drumul, au plecat toate din 
nou in cursă. Nici un „dirijor" de trafic, „cap de linie" n-a inter
venit. Zilnic asemenea situații se repetă și pe alte trasee. Cum ră- 
mine cu promisiunea de a asigura ritmicitatea circulației mijloacelor 
de transport in comun ?

• O EFICIENTA ACȚIUNE DE PROPAGANDA RUTIERA. Fi
nala concursului pe teme de circulație rutieră și probleme de asi
gurări auto, organizat de A.C.R., ADAS și Inspectoratul general 
al miliției, are loc duminică 16 decembrie, ora 10 dimineața, la casa 
de cultură a .studenților din Calea Plevnei. își vor disputa premiile 
oferite finaliști din cele șase centre ale fazei semifinale interjude- 
tene.

DIVERSE
• 130 000 POMI DE IARNA CULTIVAȚI ÎN BĂRĂGAN ! Bradul 

crește la munte : dar colectivul Stațiunii experimentale silvice Ște- 
fânești-Ilfov (șef de stațiune ing. Sergiu-Grămadă) l-a cultivat și 
la cimpie. Primii 30 090 brazi ornamentali pentru pomi de iarnă, mult 
apreciat! dc cumpărători, au si fost livrați pe piețele orașelor Bucu
rești si Constanța — ceea ce înseamnă tot atiția brazi scăpați de 
secure in pădurile noastre de rășinoase. De altfel, pentru realizări 
deosebite in refacerea patrimoniului forestier. Institutul de cerce
tări forestiere a primit — nu de mult — ordinul Meritul Științific 
clasa I.

res- 
înche-

stimată 
pentru 

Departa- 
Ali-

Alexandru STROE

Ioan VLANGA

O imagine obișnuită in satele patriei : in comuna Ilia, clin județul Hunedoara, s-a dat in folosință un nou și 
modern magazin universal

secție. Cine știa mai bine 
ceea ce se petrecea aici ? 
Se înțelege că nu Iliuță, de 
la turnătorie, deși vorba s-a 
întins pină aici !.

Este foarte bine că. pină 
la urmă, ordinea firească a 
lucrurilor a fost restabili
tă. Datoria noastră, de co
muniști, de membri ai unei 
colectivități de muncă, este 
aceea de a nu îngădui pro
liferarea răului, de a nu 
îngădui nicj vorba și, cu a- 
tit mai puțin, fapta nocivă, 
care pot săpa la temelia 
unor relații construite pe 
muncă harnică, pe dăruire, 
pe dorința sinceră și ome
nească de a cheltui fiecare 
strop dc energie util, cu în
doit folos pentru colectivi
tate. Deci, pentru noi în
șine. Datoria noastră de co
muniști ne obligă la o ati
tudine comunistă la locul 
de muncii, in viața de toa
te zilele, față de toți cei 
din jur, față de noi. Faptul 
că aceste criterii sint întro
nate din ce in ce mai mult 
la combinatul brăilean, un
de muncesc cîteva mii de 
oameni, este confirmat și 
do rezultatele bune în pro
ducție. Dar confirmarea cea 
mai convingătoare o repre
zintă mai ales climatul 
apt confruntării deschise, 
de opinie critică și autocri
tică, de intransigență co
munistă care se statorni
cește prin eforturile conju
gate ale tuturor comuniști
lor.

pede că tocmai asta a lip
sit aici : ‘poziția exigentă, 
partinică, neingăduitoare cu 
lipsurile. Curajul opiniei 
deschise, care sâ bareze 
orice abatere de la normele 
de muncă și comportare.

Atitudinea comunistă de 
care amintea secretarul co
mitetului de partid repre
zintă peste tot garanția 
statornicirii unui climat de 
ordine .și disciplină, de în
deplinire riguroasă, exem
plară a sarcinilor încredin
țate. Cit despre „modelul1* 
pe care-1 propunea ingine
rul amintit, să nu mai vor
bim. Deoarece, se știe, dau
nele morale sint cu atit mai 
mari cu cit autorii abate
rilor de la normele noastre 
de conduită, de muncă sint 
oameni investiți cu o răs
pundere sau alta. Iată de ce 
proba faptelor se dovedește 
deosebit de utilă, duce la 
concluziile adevărului. In
dică actul de decizie 
prompt, poate aspru, dar 
drept. Comuniștii l-au sanc
ționat pe Gheorghe Ena- 
che, conducerea l-a desti
tuit din funcție, in colectiv 
au fost întronate disciplina, 
responsabilitatea. Secția 
respectivă este fruntașă a- 
cum. Asta r.u absolvă insă 
lipsa inițială de curaj, do-^ 
vedită in același colectiv, 
care nu trebuia să tolereze 
neajunsurile indiferent de 
unde veneau acestea, ba cu 
atit mal mult cu cit de ele 
se făcea vinovat șeful de

să circule fără a-i dovedi 
netemeinicia...

Așadar, ne întoarcem de 
unde am plecat : la condi
țiile care garantează sănă
tatea morală intr-un colec
tiv. Iar una dintre acestea 
este tocmai proba de ioc a 
faptelor.

„.După cum ne relata to
varășul Foti Craioveanu, 
secretarul comitetului de

meni. Secretarul ii cere lui 
Iliuță să se explice. Să nu
mească concret ce-a vrut 
să zică. „Păi, mai concret 

, de cum inginerul de la lur- 
tie Iși face slujba, ce-ar 
mai fi' de adăugat ? Mai tot 
timpul cu vinul in nas și. 
mă rog, ii zice cineva mă
car „dă-te mai încolo" ?

— Sint împrejurări, ne 
spune tovarășul Craiovea-

înlăturare a prafului din 
hală.

— Să înțelegem din toate 
acestea că nu era de fapl 
un nemulțumit ?

— Nu. nu asta trebuie 
înțeles. D. F. este și acum 
un nemulțumit. De boala 
asta e greu să-1 vindeci și 
eu nu i-aș dori râul acesta, 
niciodată. Pentru câ ne
mulțumirea lui se îndreap-

duceri, obiective. Și ce 
probe mai concludente in 
această direcție pot fi de- 
cit inseși faptele omului ?

— Au coincis cele aflate 
cu părerile exprimate ?

— Ei bine, D. F. este 
intr-adevăr unul dintre oa
menii cu care r.u-i ușor de 
lucrat. Eu l-am găsit mun
cind in condiții grele. Și 
cind m-a apostrofat —

tot pe „terenul" practicii. 
De a ' apela >a momente 
trăit'-, care i-au boltit vi
ziunea in relațiile cu cei 
din jur. i-au oferit lot ati- 
tca argumente pentru o 
opțiune >au alta. atunci 
cind a fost vorba de un 
tovarăș de muncă. Chiar 
dacă renumele de dur 
ar putea fi, la o primă ve
dere mai superficială. în
țeles șl altfel !.„

— Nici n-am pus bine 
piciorul in tocătorie II și 
am aflat despre Dumitru 
Francu că vorbește vrute și 
nev rute, că-i un veșnic ne
mulțumit. un ’«disciplinat, 
un recalcitrant. Și nu unul, 
nu doi, nu trei mi-au zis 
același lucru. Incit mi-am 
spus și eu pină la urmă: 
..trebuie sa-1 văd la față 
pe Francu ăsta care i-a bă
gat in sperieți pe toți" .

Deci, consecvent princi
piului său, dc a judeca și 
decide nu după ceea ce se 
spune despre un om, cd 
după ceea ce face, mește
rul caută să vadă cum 
muncește D. F. Procedează 
așa. chiar dacă „persoane 
autorizate" aveau o părere 
dinainte formulată. Pe 
meșter il interesau mai ales 
motivele concrete ale aces
tor păreri. Ce anume le-a 
generat, pentru că nimeni 
r.u i-a spus nimic concret 
decit... vorbe. 11 îndemnau 
la o astfel de atitudine bu
nul simț, conștiința sa. I-o 
cerea legea unei bune con

transigența cerută de îm
prejurare. Distingem aici 
interesul omului conștient 
de misiunea de conducătdr 
nu numai al procesului de 
producție, ci și al unui co
lectiv de oameni care tre
buie educat continuu, aju
tat să depășească impasu
rile care țin de modul de 
gindire al unora, de con
cepțiile înapoiate ce se 
cer combătute cu toată fer
mitatea.

— Și din nou. ride acum 
Ion Pamfilc. mi-am adău
gat un galon la „presti
giul" dc zbir. în același 
timp insă am determinat și 
rezultate bune in produc
ție. Așa câ. dacă se jude
că mai pe îndelete, se a- 
junge la o... compensație. 
Unii dintre oamenii cu care 
lucrez au ajuns și ei la o 
astfel de relație...

— Pentru că veni vorba: 
ce vâ supără mai mult in 
relațiile cu oamenii ?

— Părerile formulate pri
pit. Fără acoperirea fapti
că necesară. Deoarece, 
dacă in judecarea muncii 
și comportării unui om nu 
ții seama de fapte, ai toate 
Șansele să treci pe lingă 
adevăr.

Enunțurile de mai sus 
sint izvorite dintr-o înde
lungată practică cu oame
nii. Poate de aceea mește
rul comunist Ion Pamfile 
simte nevoia de a se mișca

Spune întotdeauna deschis ce gîndești
I
I
I
I
I
I
I
I

ți coreipondenții ^cînfei^^j

A devenit tradiție. La gfir- 
jțitul fiecărui an, muncitorii în
treprinderii mecanice Plopeni 
(Prahova) pr.mesc vizita „sena- 

’torilor" — cum sint numiți foș
nii mecanici, frezori Si strun
gari. aflați la pensie. A-sa s-a 
fr-.timplat șl acum. Veteranii uzi
nei au poposit in secții si ate
liere, unde foștii lor elev; i-au 
dus in temă cu ultimele noutati, 
le-au vorbit de munca lor. Mul
te din sfaturile ți sugestiile ce
lor virstnici au fost reținuie spre 
„omologare" in practica de 
viitor. Apoi, in cinstea lor. a 
fost prezentat un frumos pro
gram artistic. „Senatani" &u 
fost invitați și la anul.

la Încă multi ani I

__ au 
La anul,

Rubricâ redactată 
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID

de

cam la tonul la care o fac 
eu uneori, după cum vedeți 
fiecare iși găsește nașul 
pină la urmă ! — i-am re
plicat: „Bine, bine, și ce 
propui ?" A propus un fel 
de scări, să nu mai lucreze 
cu cișmele prin apă. îi zic: 
„Material găsim, dar ma
noperă ?“ „Nici nu-i ne
voie de manoperă. ml-a 
răspuns privindu-mă in 
ochi. Sin*, eu, incă un 
muncitor și... dv." A vrut 
să mă încerce ? Poate. 
Eram in schimbul de anul 
nou și toți trei ne-am ocu
pat de realizarea amintitei 
propuneri. Mai apoi. tot 
acest muncitor taxat pripit 
drept nemulțumit, indisci- 
plinat. recalcitrant etc. a 
născocit o soluție utilă de

tă împotriva treburilor â- 
uapoda. A celor care au a- 
tribuția organizării rigu
roase a locului de muncă 
și nu îndeplinesc această 
atribuție. împotriva celor 
care, pentru a scăpa, de 
propriile răspunderi intr-o 
problemă sau alta, etiche
tează, cu ușurință, pe alții 
drept guralivi, nemulțu
miți, recalcitranți. E și a- 
ceasta o practică de a face 
sâ ricoșeze in gol opinia 
critica, exprimată fără me
najamente, opinia lzvorită 
dintr-o stare de lucruri 
care se cere îndreptată. Noi 
îl zicem practica vorbelor 
goale. Practica... vorbei pe 
care nu trebuie s-o iei in 
seama, dar nici să o lași

partid de la combinatul 
brăilean, demarajul pentru 
adevăr in episodul pe care 
urmează să-1 înfățișăm a 
pornit de la... o scrumieră. 
Intr-una din zilele trecute 
discuta cu oamenii din tur
nătorie. La un moment dat 
il vede pe un muncitor — 
cine nu-1 cunoaște aici pe 
Iliuță ? — că-și meșterea o 
scrumieră. „Nu-i bine ce 
faci, tovarășe Iliuță**. Re
plica muncitorului ? „Vâ 
dați numai la cei mici, to
varășe secretar. Pe cei cu 
galoane nu-i vedeți". Nu le 
poți juca cu vorbele, așa 
cum iți vine la socoteală. 
Vorbele nu sint nuci să le 
suni ori bulgări de zăpada 
efemeri. Cu atit mai puțin 
cind ele încondeiază oa-

nu, cind unii ori se fac că 
n-au auzit și lasă totul in 
suspensie (dau drumul in 
circulație unui neadevăr), 
ori, dimpotrivă, merg pină 
la capăt șl află realitatea, 
ceea ce-1 absolut necesar 
pentru viața norinală, Înte
meiată pe principii etice 
ferme ale fiecărui colectiv.

— Deci ați pornit pe firul 
indicat de muncitor ?

— ... Și am aflat că lu
crurile stau chiar așa. Că. 
in colectivul cu pricina, in
ginerul Incriminat pentru 
atitudinea sa indisciplinată 
și iresponsabilă făcuse uz 
de numele unui presupus 
protector, de „mâi sus". Cel 
puțin așa și-au motivat ciți
va lipsa de poziție comba- 
tivă. Pentru mine era lim
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® Rezultatele vizitei in S.U.A., documentele sem

nate, principiile promovate, constituie încă o con
tribuție efectivă la edificarea unor relații inter
naționale mai largi, mai bune și mai drepte, bazate 

pe egalitate și respect intre toate statele

° „Activitatea dumneavoastră, tovarășe secretar 

general, este pentru noi un exemplu de slujire a 

intereselor României, a cauzei socialismului, păcii 

și prieteniei intre popoare"

(Urmare din pag. I)

Sintem intru totul conștienți de 
semnificația istorică a declarației 
comune pe care ați semnat-o cu 
președintele Statelor Unite, de im
portanța deosebită a celorlalte în
țelegeri adoptate, care proclamă 
ferm voința a două țări cu orin- 
duiri sociale Și dc mărimi dife
rite. de a adinei Și dezvolta in 
continuare raporturile dintre ele, 
avind menirea de a asigura a lit 
afirmarea deplina a personalității 
fiecărei națiuni, cit și dezvoltarea 
unei colaborări rodnice, in intere
sul fiecărui stat, al progresului 
întregii omeniri.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că organele și organi
zațiile de partid, toți muncitorii, 
țăranii și intelectualii din Maramu
reș, manifestindu-și aprobarea de
plină față de rezultatele acestej 
noi solii de pace și prietenie, ade
ziunea fermă la intrea ga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, vor acționa cu în
treaga lor energic și pricepere 
pentru realizarea neabătută a pre
vederilor planului pe anul 1974, 
pc-ntru înfăptuirea angajamentului 
patriotic pe care ni l-am asumat 
de a îndeplini sarcinile actualului 
cincinal . in patru ani și jumătate.

Vizita Întreprinsă în Statele Unite 
ale Americii — se subliniază in te
legrama Comitetului Județean IAȘI 
al P.C.R. — se înscrie armonios in 
ansamblul activității internaționale 
pe care partidul și statul nostru o 
promovează cu consecvență in spi
ritul dezvoltării relațiilor de colabo
rare cu toate țările și popoarele 
lumii, pe baza respectării indepen
denței. suveranității și egalității, a 
renunțării la folosirea forței și l-a 
amenințarea cu forța. Locuitorii ju
dețului nostru dau o înaltă apre
ciere acestui nou act de mare res
ponsabilitate politică și își mani
festă deplina adeziune la întreaga 
activitate desfășurată de conduce
rea de partid și de stat, de dum
neavoastră personal, pentru înfăp
tuirea înaltelor țeluri ale poporu
lui român, pentru continua lui a- 
firmare pe plan internațional.

în încheierea telegramei, se scrie: 
Ne vom mobiliza toate forțele de 
care dispunem pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, pen
tru traducerea in viață a tuturor 
sarcinilor ce ne stau in față, soco
tind că aceasta constituie cea mai 
elocventă expresie a contribuției 
noastre la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

împreună cu întregul popor ro
mân — se spune in telegrama adre
sară de către Comitetul județean 
VASLUI al P.C.R. și consiliul 
popular județean — am trăit clipe 
de inaltă mindrie pentru primirea 
călduroasă cu care ați fost intîm- 
pinat, pentru înalta considerație, 
pentru cuvintele Și aprecierile deo
sebit de elogioase exprimate de 
președintele Statelor Unite ale 
Americii și de alți oameni politici 
la adresa activității și personalită
ții dumneavoastră. Aceste elogii, 
precum și aprecierile pozitive fă
cute de unele personalități politi
ce. conducători de partide comu
niste și muncitorești, oameni de 
stat de pe toate meridianele glo
bului, ne umplu inimile de bucu
rie. prilejuindu-ne o vie și pro
fundă satisfacție.

Strins uniți in jurul partidului 
Comunist Român, al Comitetului 
Cc-ntral. in frunte cu dumneavoas
tră. iubite tovarășe secretar gene
ral. exprimăm hotărirea nestrămu
tată a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județul Vaslui 
de a intimpina cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și cel de-al Xl-lea 
Congres al partidului cu noi suc
cese in toate domeniile de activi
tate.

Urmărind cu viu interes și legi
timă mindrie patriotică vizita pe 
rare dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ați făcut-o recent în 
Statele Unite ale Americii - se a- 
rată in telegrama Comitetului jude
țean MEHEDINȚI al P.C.R. — co
muniștii, toți oamenii muncii dm 
acest județ, au avut, incă o- 
dată, un minunat prilej de a-și ex
prima deplina și unanima adeziune 
fată de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, față 
de neobosita și pilduitoarea activi
tate pe care dumneavoastră o des- 
fășurați, ca strălucit reprezentant 
al națiunii noastre socialiste, al po
porului nostru dornic să trăiască in 
pace și colaborare cu toate națiu
nile lumii.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român. ne 
dumneavoastră personal, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toți oamenii muncii 
din județul Mehedinți nu-și vor 
precupeți eforturile, energia și ca
pacitatea creatoare pentru a în
făptui înainte de termen obiecti
vele actualului cincinal, pentru a- 
firmarea și creșterea prestigiului 
națiunii noastre socialiste, pentru 
continua înflorire și prosperitate a 
scumpei noastre patrii.

Făcindu-ne interpretul celor mai 
sincere și profunde sentimente 
ce-i animă pe comuniștii și pe cei

lalți cetățeni ai Gorjulul — se 
spune in telegrama Comitetului ju
ri iran GOK.I a! P.C.R. si a con
siliului popular județean — expri
măm deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, satisfacția nețărmu
rită pentru succesele vizitei pe 
care dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, aii 
întreprins-o in Statele Unite ale 
Americii. Rezultatele vizitei dau 
expresie voinței nețărmurite a țâ
rii noastre de a întreține și dez
volta legături economice și tehnico- 
științificc cit mai strinse cu toate 
țările lumii. indiferent de orîn- 
duirca lor social-politică, consti
tuind un prețios aport la cauza 
nobilă a păcii, la statornicirea in 
lume a unor relații de tip nou.

Vizita dumneavoastră in Statele 
Unite ale Americii — se scrie in 
telegrama Comitetului județean 
SĂLAJ al P.C.R. — reflectă con
secvența cu care partidul și sta
tul nostru urmăresc traducerea în 

viață a hotăririlor Congresului al 
X-lea a! partidului și ale Confe
rinței Naționale a P.C.R., efor
tul neobosit pe care il depuneți, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in vederea instaurării in viața in
ternațională, a încrederii reciproce 
intre toate popoarele lumii, fio ele 
mari sau mici, a colaborării, drep
tății și egalității.

în numele celor ce muncesc și 
trăiesc pe aceste meleaguri româ
nești. vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că vom face tot ceea 
ce depinde de noi pentru realiza
rea înainte de termen a sarcinilor 
actualului cincinal, convinși că, 
alături de întregul ponor, ne adu
cem contribuția la înflorirea 
României socialiste, la creșterea 
prestigiului ei internațional, la a- 
firmarea tot mai puternică a so
cialismului in lume.

Profund atașați politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, oamenii muncii din jude
țul nostru — românt. maghiari șl 
de alte naționalități — scrie in 
telegrama Comitetului județean 
BIHOR al P.C.R. — aprobă din 
toată inima rezultatele fructuoase 
ale vizitei, apreciază in cel mai 
înalt grad eforturile personale, 
spiritul novator, energia și perse
verenta cu care militați, stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru statornicirea unui climat 
de destindere, colaborare și pace 
intre popoarele lumii, pentru so
luționarea tuturor problemelor in
ternaționale.

Comuniștii hunedoreni. toți oa
menii muncii — siderurgiști. mi
neri, energeticieni, constructori, 
țărani cooperatori — lsi exprimă 
profunda satisfacție față de rezul
tatele acestei vizite, se spufie în 
telegrama semnată de Comitetul 
județean HUNEDOARA al P.C.R. 
și consiliul popular județean.

înalta apreciere de care se bucu
ră, pe toate meridianele globului, 
prodigioasa dumneavoastră activi
tate de remarcabil om de stat, inte
resul viu cu care urmărește opinia 
publică mondială fiecare pas între
prins do România și conducătorul 
său pe tărimul nobil al făuririi u- 
nel lumi mai drepte și mai bune 
ne bucură în adincurile inimilor 
noastre pentru că reprezintă pre
țuirea unei politici clarvăzătoare, a 
virtuților poporului nostru, a locu
lui demn pe care il ocupă între po
poare.

Organizația județeană a partidu
lui, toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — vor susține prin fapte 
imensul prestigiu al politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru, se vor dărui cu toată 
abnegația chemărilor partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru, alături de în
tregul nostru popor, au trăit vi
brante sentimente de mindrie pa
triotică, urmărind zi de zi vizita pe 
care ați întreprins-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Sta
tele Unite ale Americii — se spu
ne in telegrama Comitetului jude
țean TELEORMAN al P.C.R. Ne-am 
simțit mindri că prin dumneavoas
tră. patria noastră este cunoscută 
și apreciată tot mai bine pe meri
dianele globului.

Exprimindu-ne incă o dată dopli- 
nu! atașament față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru. unanima aprobare față 
de rezultatele obținute în cursul 
vizitei efectuate, vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom înzeci efor
turile in muncă pentru îndeplinirea 
in mod exemplar a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român și ale Conferinței Naționa
le a partidului.

Rezultatele remarcabile do care 
le-ați obținut in cursul acestei deo
sebit de importante și eficiente vi
zite — se spune in telegrama Co
mitetului județean NEAMȚ al 
P.C.R. — reprezintă o confirmare in 
plus a eforturilor și grijii De care 
le manifestați permanent Dentru 
propășirea patriei noastre socia
liste, a clarviziunii cu care ati în
țeles și înțelegeți legătura indiso
lubilă dintre interesele naționale și 
cele internaționale.

Exprimlndu-și aprobarea unani
mă și adeziunea fermă și entuzias-* 
tâ fată de activitatea deosebit de 
laborioasă pe care ati desfăsurat-o 
in cadrul vizitei oficiale in Statele 
Unite ale Americii. oamenii mun
cii din județul nostru, in frunte 
cu comuniștii, se angajează solemn 
in fața partidului, a dumneavoas
tră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să-și consacre în conti
nuare întreaga energie și capacita
te pentru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor cincinalului, 
convinși fiind că in acest fel ne a- 
ducem o contribuție de seamă la 
înflorirea națiunii noastre. Ia con
solidarea prestigiului international 
al scumpei noastre patrii.

-Dorim să vă exprimăm mulțumi
rile noastre fierbinți, sentimentele 
noastre de profundă recunoștință — 
se spune in telegrama Comitetului 
județean HARGHITA al P.C.R. șl 
consiliului popular județean — pen
tru rodnica activitate pe care ati 
desfăsurat-o in cadrul recentei vi
zite întreprinse in Statele Unite 
ale Americii. eveniment de amplă 
rezonantă atit in ce privește re
lațiile dintre cele două țări si po
poare. cit și întreaga viată inter
națională contemporană.

Exprimindu-ne totala adeziune 
față de aceste documente, hotarirea 
de a milita cu consecvență pentru 
traducerea lor in viață, sintem con- 
știenți că ne revin obligații tot mai 
mari pe linia înfăptuirii în mod 
exemplar a sarcinilor economice și 
sociale, a obiectivelor anului in 
curs, cit și pentru pregătirea in 
cele mai bune condiții a planului 
de producție pe 1974. in toate do
meniile de activitate.

Corespunzînd pe deplin cerințe
lor coexistenței pașnice, vizita con
stituie incă o dovadă grăitoare a 
faptului că problemele mari care 
preocupă lumea contemporană not 
fi rezolvate numai printr-un dia
log politic deschis, sincer, bazat 
pe respectul reciproc la care să-și 
aducă contribuția toate statele lu
mii. indiferent de mărime, de ni
vel de dezvoltare, de sistemul lor 
social-politic — se spune în te
legrama Comitetului județean 
BRĂILA al P.C.R.

Deplin încrezători că destinele 
României se află în miinile unui 
partid clarvăzător ca al nostru, ale 
unei conduceri înțelepte care slu
jește cu devotament comunist po
porul, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
oamenii muncii din județul Brăila 
militează fără preget pentru a 
transforma in realități marile sar
cini politice, economice și sociale 
ce ne revin din documentele Con
gresului al X-lea șl ale Conferin
ței Naționale, contribuind astfel la 
ridicarea României pe noi trepte 
ale progresului și civilizației.

Locuitorii acestor meleaguri ale 
patriei v-au însoțit cu gindurile și 
inimile lor in acest istoric itine
rar. in această nouă misiune a pă
cii. prieteniei și colaborării inter
naționale — se spune în telegrama 
Comitetului județean MUREȘ al 
P.C.R.

Convorbirile dintre dumneavoas
tră- și președintele Nixon, docu
mentele semnate, hotărirea celor 
două părți de a extinde și a apro
funda contactele și schimburile in 
domeniile economiei, științei, teh
nologiei. culturii, artei, invățămin- 

tulul, turismului vor da un viguros 
impuls relațiilor de prietenie și 
colaborare in interesul ambelor 
popoare, al cauzei generale a păcii.

Strins uniți in jurul partidului, 
al Comitetului Central, in frunte cu 
dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, vom da 
viată indicațiilor șl îndrumărilor 
prețioase pe care ni ie-atf dat cu 
prilejul vizitei de lucru in județul 
Mureș din luna octombrie a. c., 
vom fl și în viitor luptători demni 
pentru ridicarea României pe noi 
trepte ale progresului și civiliza
ției, pentru făurirea societății so
cialisto multilateral dezvoltate in 
scumpa noastră patrie.

în telegrama adresată de Comi
tetul Central al UNIUNII TINE
RETULUI COMUNIST scrie :

Dlnd expresie sentimentelor de 
adîncă satisfacție și mindrie pa
triotică ale tinerilor muncitori, ță
rani. intelectuali și elevi ai patriei 
noastre pentru afirmarea strălucită 
a politicii externe românești, a 
voinței nestrămutate de pace si 
prietenie a poporului nostru, con
firmate și cu prilejul recentei vi
zite in Statele Unite ale Americii, 
vă adresăm, iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. mulțu
mirile și recunoștința noastră pro
funde pentru laborioasa dumnea
voastră activitate pusă în slujba 
păcii și colaborării internaționale.

Asemenea întregului popor, tine
retul patriei noastre a urmărit cu 
viu interes desfășurarea istoricei 
vizite întreprinse de dumneavoas
tră. împreună cu .tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Statele Unite ale 
Americii, nobilă solie de pace a 
poporului nostru, prețioasă contri
buție la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, la cauza ge
nerală a păcii și colaborării în 
lume, elocvent relevată de valoa
rea și semnificațiile documentelor 
încheiate cu acest prilej, de con
tactele. convorbirile și intîlnirile cu 
personalități și numeroși reprezen
tanți al vieții politice americane, 
inclusiv cu tineri.

Exprimind încă o dată deplina 
adeziune față de politica partidu
lui și statului nostru, față de ac
tivitatea dumneavoastră neobosită 
pusă în slujba dezvoltării continue 
a României socialiste, asigurării 
păcii și progresului social in lume, 
tinăra generație a patriei noastre, 
profund âevotată cauzei partidu

lui, angajată în măreața opera de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, vă asigură, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea de a-și intensifica 
eforturile pentru creșterea contri
buției sale la realizarea cincinalu
lui înainte de termen, la înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului, a programului stabilit 
de Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale Partidului Comu
nist Român.

Tineretul universitar al patriei 
noastre a urmărit cu viu interes 
și profundă satisfacție recenta vi
zită pe care dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați intre
prins-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Statele Unite 
ale Americii. vizită ce constituie 
o expresie grăitoare a politicii in
ternaționale constructive a Româ
niei socialiste, a eforturilor neabă
tute ale poporului nostru, ale dum
neavoastră personal. mult stima
te tovarășe secretar general, o 
nouă și importantă contribuție la 
edificarea unei păci și securități 
durabile in lume — se arata in 
telegrama Consiliului UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 
COMUNIȘTI DIN ROMANIA.

întreaga dumneavoastră activita
te, călăuzită de nobilele idealuri 
ale socialismului și comunismului, 
ale păcii și cooperării In lume, 
consacrată dezvoltării neîncetate a 
României, afirmării sale tot mai 
hotărite ca un factor de progres 
și destindere in viața politică 
contemporană, reprezintă pentru 
studenții patriei noastre — ro
mâni. maghiari și de alte națio
nalități — o minunată pildă de dă
ruire pentru cauza partidului și 
poporului, un prilej de legitimă 
mindrie patriotică, un imbold de 
a-și intensifica și mai mult efortu
rile pentru îmbunătățirea continuă 
a pregătirii profesionale și politi
ce, pentru formarea multilaterală 
in calitate de specialiștl-cetâțeni, 
de constructori ai socialismului și 
comunismului in țara noastră.

înalta misiune de pace, prietenie 
și colaborare pe care ați îndepli
ni t-o și cu prilejul acestei vizite — 
se arată în telegrama Biroului Exe
cutiv al CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
SPORT — a găsit in conștiința 
noastră un puternic eoou, aproba
rea unanimă, adeziunea fermă și 
entuziastă. Trăim sentimente de a- 
dincă satisfacție pentru că și de 
această dată țara noastră a purtat 
solia înaltă și nobilă a păcii . și 
demnității umane, pentru că, prin 
dumneavoastră, s-a făcut auzit, 
odată mai mult, in arena politică 
internațională, glasul României so
cialiste.

Manifestîndu-și deplina și unani
ma adeziune față de pPlitica 
partidului și statului nostru, miș
carea sportivă din România se an
gajează solemn in fața partidului, 
a dumneavoastră personal, să ur
meze noabă.tut. in relațiile cu orga
nizațiile sportive Și cu tinerii din 
alte țări, linia politică trasată cu 
atita claritate de dumneavoastră.

In telegrama consiliului de con
ducere al ACADEMIEI „ȘTEFAN 
GHEORGHIU" și comitetului de 
partid, se scrie : ..Prodigioasa ac
tivitate pe care ați desfășurat-o in 
timpul vizitei, multitudinea con
tactelor. convorbirile și întilnirile 
avute, complexitatea problemelor 
abordate, acordurile si înțelegerile 
încheiate reprezintă o nouă si grăi
toare mărturie a ideii fundamen

tale ce călăuzește politica interna
țională a României, că marile pro
bleme ale contemporaneității nu 
pot fl rezolvate decit printr-un 
dialog deschis. sincer. întemeiat ne 
respectul reciproc, la care să par
ticipe toate statele lumii. mari, 
mijlocii șl mici, că numai prin 
dezvoltarea colaborării pe diverse 
planuri Intre toate statele. fără 
deosebire do sistemul lor social.se 
poate alunge la consolidarea pro
cesului de destindere in relațiile 
internaționale, la Instaurarea unui 
climat de pace si colaborare în
tre popoarele lumii.

Exprimindu-ne satisfacția pen
tru rezultatele vizitei dumneavoas
tră în Statele Unite ale Americii. 
care, prin puternicul său ecou in
ternational. a adus o nouă si im
portantă contribuție la creșterea 
prestigiului international al Repu
blicii Socialiste România, demon- 
strind incă o dată justețea politicii 
externe a partidului nostru stabi
lită de Congresul al X-lea al P.C.R., 
ne angajăm fată de dumnea
voastră. iubito tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom milita neobosit 
cu întreaga noastră capacitate și 
nutore d« muncă pentru a n<' a- 
duce contribuția la transpunerea în 
viață r politicii interne si externe 
marxist-lenlniste promovate de 
partid, pentru realizarea mărețului 
program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate In 
România.

împreuna cu întregul nostru ro
pot. colectivul de lucrători din MI
NISTERUL FINANȚELOR, in frun
te cu comuniștii — se arată in te
legrama adresată de acest minister 
— a urmărit cu deosebit interes 
activitatea laborioasă pe care ați 
desfăsurat-o in cadrul vizitei ofi
ciale in Statele Unite ato Am^ricti 
și își exprimă deplina satisfacție si 
mindrie pentru această nouă si va
loroasă contribuție a dumneavoas
tră la Întărirea relațiilor de prie
tenie dintre popoarele român si a- 
merican. Ia triumful celor mai no
bile idealuri de pace, prietenie șl 
dreptate care animă azi omenirea.

Rezultatele deosebit de fructuoa
se ale acestei vizite reprezintă 
pentru noi, lucrătorii Ministerului 
Finanțelor, pentru întregul popor 
român, o confirmare in plus a 
eforturilor și grijii pe care o ma
nifestați permanent pentru propă
șirea patriei noastre socialiste, un 
puternic imbold în activitatea crea
toare de înfăptuire a programului 

partidului de făurire a societății 
șocialiste multilateral dezvoltate.

Animați de înalta pildă de dă
ruire comunistă și patriotică pe 
care o dați zi de zi prin activitatea 
consacrată fericirii poporului nos
tru, prosperității țării și triumfu
lui colaborării in lume, lucrătorii 
din Ministerul Finanțelor se anga
jează față de conducerea partidu
lui. față de dumneavoastră perso
nal. iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să desfășoare 
in continuare o activitate laborioa
să pentru a-și spori contribuția la 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului in domeniul finanțelor, la 
realizarea in condiții optime a sar
cinilor ce ne revin din înțelegerile 
stabilite pentru dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice și fi
nanciare cu alte țări.

Dînd glas sentimentelor de pro
fundă adeziune față de istorica so
lie de pace și prietenie a poporu
lui român în Statele Unite ale 
Americii, reprezentată in mod 
strălucit de către dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu — se subliniază în tele
grama Consiliului de conducere al 
MINISTERULUI DE INTERNE — 
comuniștii, toți lucrătorii acestui 
minister iși exprimă mîndria pa
triotică pentru remarcabila afir
mare a politicii externe a țării 
noastre, stabilită de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.

Rezultatele deosebite ale vizitei 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sint mărturie grăitoare 
a prestigioasei contribuții pe care o 
aduceți la soluționarea problemelor 
complexe ale contemporaneității, 
la întronarea unui climat de pace, 
încredere șl respect reciproc între 
națiuni. Ele confirmă, incă odată, 
viabilitatea principiilor promovate 
consecvent de către dumneavoas
tră în politica externă, faptul că 
toate statele, indiferent de mări
mea lor, trebuie să-și aducă contri
buția la destindere in viața inter
națională, consolidarea păcii, fău
rirea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

® Prestigiul internațional al României socialiste a 
crescut și mai mult, politica sa marxist-leninistă, 
pe plan intern ca și pe arena mondială, se bucură 

de un binemeritat respect

• Izvorul forței politicii noastre externe: principia
litatea, consecvența, clarviziunea, sprijinul ferm 
al întregului popor, liber, demn, strins unit în jurul 

partidului

întregul personal al Ministerului 
de Interne, in frunte cu comu
niștii. se angajează să nu precu
pețească nici un efort pentru a 
realiza toate sarcinile ce ne revin 
din hotăririle de partid .și de stat, 
Indicațiile dumneavoastră, convinși 
fiind câ. prin aceasta, ne aducem 
contribuția — împreună cu între
gul popor — la înflorirea patriei, 
la sporirea prestigiului internațio
nal al României socialiste.

Neobosita și fructuoasa dumnea
voastră activitate internațională, 
consacrată asigurării păcii și trium
fului colaborării In lume, confirmă, 
incă o dală, in mod strălucit rea
lismul politicii externe promovată 
cu perseverență și cutezanță de 
partidul și statul nostru, de dum
neavoastră personal, pentru crea
rea unui climat nou în viața inter
națională la care sint chemate să 
conlucreze toate statele și popoa
rele — se subliniază in telegrama 
semna’ă comitetul rin partid
din MINISTERUL MUNCII. Ne 
exprimăm unanima și deplina 
noastră adeziune față de aportul 
dumneavoastră adus și cu acest 
prilej, la promovarea politicii ex
terne a României, în interesul po
porului nostru, al păcii al creării 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Ne angajăm în fața partidului șl 
n dumneavoastră personal, tova
rășe Nicol-ie Ceaușescu, să ne con- 
sacrăm, în continuare. întreaga 
noastră capacitate de muncă pen
tru traducerea exemplară in viață 
a hotăririlor partidului și statului 
nostru în domeniul remunerării 
muncii, asigurării și utilizării for
ței de muncă și al securității so
ciale. pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai material și cultu
ral al poporului.

Asemenea întregului ponor ro
mân. lucrătorii si membrii coope
rației de consum au urmărit cu viu 
interes si profundă satisfacție vi
zita pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Ceaușescu. ati e- 
fectuat-o recent in Statele Unite 
ale Americd — se arată în tele
grama COMITETULUI EXECUTIV 
AL UNIUNII CENTRALE A CO
OPERATIVELOR DE CONSUM.

Strins uniți în jurul Partidului 
Comunist Român, al Comitetului 
său Central in frunte cu dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Ceaușescu. vom mi’ita neabătut, 
neorecupetind nici un efort pen

tru realizarea înainte de termen a 
sarcinilor ce ne revin din actua
lul cincinal, fiind convinși că prin 
aceasta ne sporim contribuția la 
înfăptuirea mărețului program e- 
laborat de Congresul al X-lea al 
partidului, la continua înflorire a 
României socialiste, la creșterea 
prestigiului ei in lume.

Toți membrii cooperatori și cei
lalți lucrători din cooperația 
meșteșugărească au urmărit cu 
mindrie patriotică nobila misiu
ne de colaborare internațională, de 
prietenie și pace între popoare pe 
care ați îndeplinit-o in Statele 
Unite ale Americii — se arată in 
telegrama comitetului executiv al 
Uniunii Centrale a COOPERATI
VELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI. Isto
rica vizită pe care ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in această țai’ă, con
stituie o nouă și deosebit de va
loroasă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor externe ale României, la 
ridicarea pe țoi trepte a prestigiu
lui internațional al patriei noastre.

Exprimindu-ne admirația și re
cunoștința pentru lupta dumnea
voastră neobosită, noi oamenii 
muncii din cooperația meșteșugă
rească, alături de toți cei ce mun
cesc din patria noastră, vă asigu
răm că nu vom precupeți nici un 
efort in scopul îndeplinirii sarcini
lor ce ni le-ați trasat.

Vizita făcută de dv., iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. în Sta
tele Unite — se arată in telegrama 
adresată de PROCURATURA RE- 
PUBLICII SOCIALISTE ROMA- 
NIA și comitetul de partid din 
PROCURATUR/V GENERALA — a 
fost Un eveniment politic de mare 
Importanță, care pune și mai puter
nic în evidență rolul activ al politi
cii externe a partidului și statului 
nostru, prestigiul de care se bucură 
în lume România socialistă, dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, ca una din personalitățile care 
jalonează istoria politico-diploma- 
tică a României moderne.

Exprimindu-ne deplina satisfac

ție ?i adeziunea totală față de re
zultatele vizitei,’ față de Întreaga ■ 
activitate desfășurată de’ dv.. vțt 
asigurăm, stimate tovarășe secretar 
general, că‘lucrătorii din procu- • 
ratură, mobilizați fiind și de docu- J 
montele recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., mi vor precupeți nfei 
un efort pentru a transpune în ' 
viață, sarcinile ce ne revin pentr.li ’ 
înfăptuirea politicii partidului șl 
statului nostru, pentru întărirea * 
continuă a legalității socialiste th ’ 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România. »

Rezultatele deosebit de fructuoa- ' 
se. ale vizitei dumneavoastră jn . 
S.U.A. ne fac să trăim un puter- • 
nlc sentiment de mindrie și dem- ' 
nitate patriotică — se spune în te- ' 
legrama adresată de muncitorii, 
inginerii, tehnicienii de la UZINE- ■ 
LE „23 AUGUST" din București.

Exprimindu-ne adeziunea totală . 
față de politica internă $i externă •' 
a partidului șl statului nostru, vâ ■ 
asigurăm, iubite tovarășe secretar 
general, că vom depune toate efor- . 
turlle noastre pentru realizarea șl 
depășirea sarcinilor trasate de par- ‘ 
tid. răspunzlnd prin fapte demne , 
de colectivul nostru de muncă, gri- ■ 
Jii deosebite pe care ne-o purtați. 
Sintem convinși că, prin realizarea 
cincinalului in patru ani și jumfi- - 
tate. ne aducem și noi contribuția * 
la Înflorirea națiunii noastre, 1a’ 
consolidarea prestigiului ei inter- 
național.

i
Comuniștii, toți metalurgist!! gă- 

lățeni — se spune în telegrama / 
comitetului de partid de pe plat- , 
forma COMBINATULUI SIDE- ’ 
RURGIC GALAȚI si a comitetului 
oamenilor mvuicii de la combinat 
— iși exprimă pe această cale sen- ' 
timentele de totală aprobare și vje r 
satisfacție față de rezultatele vizi- ' 
tei istorice pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați făcut-o in Statele 
Unite ale Americii. față de activi
tatea rodnică pe care ați desfășu
ra t-o șl cu acest prilej în spiritul 
năzuințelor și idealurilor națiunii '• 
noastre, ale cauzei generale a pă
cii, Înțelegerii și cooperării inter- , 
naționale.

Vă asigurăm că, mobilizați de or- , 
ganele șl organizațiile de partid, ' 
furnaliștii, oțelarii, laminatorii și ' 
ceilalți salariați de la Combinatul - 
siderurgic Galați iși vor concentra ' 
in continuare eforturile în direcția t 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor . 
de plan și a angajamentelor asu- , 
mate in marea întrecere pentru V 
realizarea cincinalului înainte de j 
termen, contribuind astfel la tra
ducerea In viață a politicii interne 
și extern» a partidului și statului t 
nostru.

Alături de Întregul nostru popor, >, 
constructorii de tractoare brașo- ji 
veni — se spune în telegrama a- <* 
dresată de comitetul de partid si .. 
comitetul oamenilor muncii de * 
la întreprinderea „TRACTORUL"- * 
Brasov — au urmărit cu mindrie 
patriotică nobila solie de pace, * 
prietenie și colaborare pe oare 
dumneavoastră, stimate tovarășe . 
secretar general, ați purtat-o In 
mod strălucit în Statele Unite ale 

‘Americii.
Dorim să .ne exprimăm profun- 

■ da noastră satisfacție pentru mo
dul magistral în care ați înfățișat f 
pe tot parcursul vizitei în fata • 
guvernului și poporului american 
principiile care călăuzesc partidul ’ 
și statul nostru, pentru rezultatele . 
remarcabile obținute cu acest pri- ’ 
lej. care se înscriu ca un model ’ 
exemplar al relațiilor de coexisten- «j 
ță pașnică si colaborare fructuoa- v 
să, pe baza neamestecului în tre
burile interne intre state diferite * 
ca mărime și ca sistem social-po
litic. Ne angajăm solemn în fața ' 
partidului, a dumneavoastră perso
nal. Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să ne consacrăm 4n 1 
continuare toată ■ capacitatea si pfi- ‘ 
ceperea pentru realizarea unor 
tractoare cu înalte calități li per- v 
forma nțe. să muncim cu avîrit • 
deosebit pentru înfăptuirea cinci- 1 
naiului înainte de termen. Sintem » 
ferm convinși că prin aceasta ne sdo- ‘ 
rim contribuția la dezvoltarea eco
nomiei și la înflorirea națiunii J 
noastre socialiste. Ia consolidarea . 
prestigiului internațional al patriei 
noastre. t

Telegrame in care se exprimă sa- 1 
tisfacția și deplina aprobare față ( 
de rezultatele vizitei tovarășului ■ 
Nicolae Ceaușescu în' Statele Unite, 
sprijinul entuziast față de intrea- • 
ga politică internă și externă ’„a 
partidului și statului nostru, s-au - 
mai primit din partea COMITg- J 
TULUI MUNICIPAL „GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ- AL P.C.R. ; COMITE
TELOR ORĂȘENEȘTI RM. SA- ' 
RAT. CURTEA DE ARGEȘ AIJE 
P.C.R. ; DE LA BANCA NAȚIO
NALA A ROMÂNIEI, BANCA , 
ROMANA DE COMERȚ EXTE- . 
RIOR. INSTITUTUL „IPROCHIM", 
INSTITUTUL POLITEHNIC GA- , 
LĂȚI : DE LA MARELE STAT ; 
MAJOR. CONSILIUL MILITAR 
AL TRUPELOR DE SECURITATE. 
De asemenea, s-au mai primit te- » 
legrame din partea organizațiilor 
de partid șl colectivelor de muncă . 
ale unor întreprinderi, instituții și ; 
cooperative agricole de producție. '

....................... i

social.se
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• “

o pagină eroică din trecutul
cinema

»;

de luptă al muncitorimii române• •

(l'rmare din pag. |*

concentrat al clasei muncitoare din 
România, cu vechi tradiții revoluțio
nare.

La sfir-șitul lunii noiembrie fi pri
mi dooadă a lunii decembrie 1918, 
Capitala a Tost dominată de greve, 
care au cuprins, treptat, pe ceferiști, 
pe metalurgiștli de la „Vulcan", „Le- 
maitre", „Wolf, „Haug", pe munci
tori' de Ia Rcg;e, Arsenal. ST.B., In- 
dustria lemnului, pc lucrătorii din 
industria alimentară etc. La 1 de
cembrie 1918 au hot&rit să intre in 
luptă și munci’orii tipografi pentru 
ziua dc lucru de 8 oro și majorarea 
salariilor, revendicări pe oare le ob- 
țlnustră deja ceferiștii, metalurgiști:, 
ca urmare a grevelor desfășurate. 
Revendicările tipografilor su fost ir.să 
respinse de către patron:, fapt ce i-a 
determinat pe muncitor.j tipografi 
din întreaga Capitală sâ declare gre
vă generală. Tn sprijinul tipografilor 
a-a rid.cat. îr.tr-o Impresionantă so
lidaritate, întreaga muncitorime a Ca
pitalei care, la chemarea Comisiei 
locale a sindicatelor, a organizat in

ziua de 13 decembrie o puternică 
demonstrație p» străzile Capitalei. 
• •A foM suficientă o simplă înștiința
re prin delegați ai lucrătorilor — 
scria garda ..Chemarea” — pentru 
ca in același moment printr-un gest 
măreț de disciplină conștientă să )a«e 
toți lucrul și cu un strigăt : ..Trăias
că greva”, formind nn cortegiu im
punător. «ă pornească spre club. 
Fra grandios spectacolul ! Bărbați cu 
fețe înnegrite dc furn ?i păcură, cu 
ochii strălucind, cu pieptul umflat 
de zbuciumul ..Internaționalei'' îna
intau cite patru... Străzile pe care Io 
parcurgeau căpătau parcă ceva din 
entuziasmul «I măreția lor”.

în fata cursului dc care-1 luau ®- 
\ rnimenlele. cercurile guvernante 
au hotărât să inabuse în sing'5 
luptele din Capitală, pentru a da o 
. lecție” întregii mișcări muncito
rești. care e-o intimideze șl să-i frî- 
r.e-e creșterea. Tn piața Teatrului Na
tional. forțele armate represive, mass- 

in dispozitiv dc atac, au deschis 
in plin focul asupra coloanelor de 
manifestanți, scăldind piața in singe 
muncitoresc. Feste 100 de muncitori

au fost uciși, circa 200 ®.*av răniți, 
iar 500 arestați.

Masacrul din 13 decembrie 1918 a 
fO't urmat de un întrec șir de alte 
masuri represive. Sediile muncitorești 
au fost inchi.«e, întreprinderile mili
tarizate. manifestațiile, grevele șl în
trunirile Interzise, zeci de fruntași al 
m ?cârii muncitorești Întemnițați.

Aceste acțiuni ale guvernului au 
.«limit indignarea si revolts maselor 
muncitoare și a altor categorii so
ciale. Chiar a doua zi, la București și 
in alte centre muncitorești din țară 
s-s declanșat un 
proteste. .......
editat el 
nifest 
în

de 
fiii 

ma-

O floare pe mormintele
celor căzuți atunci

Aci recitit 
nantul articol 
lat „Batalioane a 
plebei proletare" scris, 
pe vremuri, de Gala 
Galaction. în dimi
neața zilei de 13 de
cembrie 1918. scriito
rul Wilnise pe Calea 
Griri.ici un convoi de 
muncitori. „Era o cea
tă lungă, aliniată și 
ordonată de muncitori 
și de muncitoare, de 
bătrini și de copii, care 
ri ergeau 
Mergeau spre 
lor, 
di n 
că.

undeva 
sediul 

ci mv.n cit orilor, 
strada Sf. Iont- 
sâ-și manifeste 

frâțeasca sobdaritate. 
cu muncitorii fipo- 
prafi aflați In luptă 
pentru un trai mai 
bun. După citeva ore. 
scriitorul aflase „cele 
intimplate la picioare
le Teatrului Națio
nal". S-au tras focuri 
de armă in muncitori. 
Gala Gaiaction c scria 
cu adincâ revoltă îm
potriva organizatori
lor crimei sociale din 
plata Teatrului Națio
nal.

Sue, în sediu! din 
strada Sf. Ionică se 
aflau cițiva conducă
tori o: muncitorilor. 
Venind. spre se
diu, dinsp"e streda 
Biserica Ene4. Gh. 
Cristescu o Intilnit vn 
muncitor care se spri- 
j-nea de zidul biseri
cii, de abia țir.indu-se 
pe picioare ; era ră
nit In spate. Doi teva- 
răți i! vegheau. Din 
cura lor a aflat des
pre cele intimplate. 
L-a urcat pe rănit in
tr-o trăsură fi l-a dus 
La Spitalul Colfei, un
de a mai dat de alți 
do! muncitori impus- 
ccți tn picioare. Nici 
un doctor. La un mo
ment act a sosit „Sal
varea" cu alfi nouă 
muncitori, toți împuș
ca! i In piept. Apoi o 
altă ..Salvare" cu alfi 
opt răniți. în timp ce 
erau așezați in patu-

„Patru zile mi s-a 
refuzat doctorul — 
povestește el. Ofițerii 
se perindau fă mă va
dă și ni se refuza 
mincarea. 7—8 zile nu 
m-ara putut mișca. Ri
nichii. mi-erau stilcifi, 
corpul negru-vinăt $t 
carnea' ruptă. Două 
luni după aceea mai 
purtam urmele bă
tăii".

Aceste amintiri vin 
pe virful peniței în 
ziua de 29 noiembrie 
1973, cu 15 zile înain
te de 13 decembrie, 
c.nd se implinesc 55 
de ani de la acea zi. 
La 29 noiembrie, sea
ra. anul acesta, arn 
primit un telefon : 
ari. la ora 16. tovară
șul Gheorghe Cristes
cu a incetat din via
ță 1 Nu știu prin ce 
azociați? de idei m-am 
pindit la sinaerosul 13 
Decembrie de-acvm 55 
de ani.

Represiunile 
geroase, 
ș-iferințo fizice 
clintit

ri eu murit șase din
tre ei.

In incinta Spitalului 
Colfei, în timp ce-i a- 
juta pe răniți, Gh. 
Cristescu a fost ares
tai de v.n comisar. La 
prefectura poliției a 
fost primit de genera
lul Ștefănescu. Acesta 
l-a intimpina! cu cu
vintele : „lată opera 
d-voastră”. Revoltat, 
Cristescu i-a răspuns : 
..asasinule .'■* Imediat a 
fost aruncat in subso
lul prefecturii. Noap
tea. la ora 23 f! zece 
minute, a fost scos in 
curte. După d’nsul, in 
monom, veneau Ilie 
Moscovici. Dumitru 
Pop și Jon C. Frimu, 
începu bătai-a groaz
nică. Si Gheorghe 
Cristescu continuă sâ 
povestească in 
cialismul" din
„Patru inși, unul pen
tru fiecare dintre noi. 
ne loveau, ne loveau 
cu ciomagul peste cap 
și frpp. Alfi doi. unul 
la doi dintre noi. ne 
loveau peste flujțrc- 
le picioarelor. De trei muncitorilor, increde- 
ori am fost goniți alt
fel de-a Lungul curții, 
noaptea, in-tre baio
nete. în vremea aceas
ta. în coridorul cazăr
mii de jandarmi, co
lonelul Câ'ătorescu as- 
eultJ țipetele de groa
ză, iar din minut in 
minut o lampă elec
trică îi lumina „spec
tacolul".

La un moment dat. 
un soldat l-a întrebat 
pe Cristescu : „Cum 
te cheamă, mă?

— Gheorghe.
— Mă, Gheorghe — 

îi. spuse soldatul. E or
din sâ vâ omorim in 
bătăi.

Apoi e fost băgat 
înăuntru și bătut din 
nou peste fluierele pi
cioarelor, peste țeas
tă. Numai în curte 
primise peste o sută 
de ciomege. Leșină. 
După vreo șase ore 
t-a trezit întins pe jos.

sin- 
groaznicele 

i n-ou 
convingerile

rea lor in victoria cau
zei pentru care lup
tau. Și Gheorghe Cris
tescu a scris in amin
tiri!^ sale despre ace
le incrincenate clipe : 
.,Totu$i, in corpul a- 
ccla de gardă, cind nu 
puteam să mă intind 
pe ios de durere, nu 
puteam să mă așez pe 
scaun si nu-mi gă
seam nici un loc. un 
soldat, a fiind că lupt 
pentru popor, și-a în
tins cojocul pe jos, ca 
să-mi fie mai moale 
Si. negăsindu-mi nici 
așa locul, au mai dat 
și al ti soldată pături 
și m-antale".

în fiecare an, la 13 
decembrie, Gheorghe 
Cristescu depunea flori 
pe mormintele mun
citorilor căzuți in acea 
zi pentru triumful zi
lelor de azi. Să conti
nuăm acest exemplu 
noi, cei vii.

Ion FELEA

puternic val 
Militanții socialiști 

difuzat imediat un ....
semnat „Frații celor uciși” 

care se spunea printre al
te !e : „Crima aceasta nu trebuie sâ 
râminâ neispășită. Singelc tovarăși
lor noștri trebuie răzbunat”. Perso
nalități marcante ale vieții cultural- 
art.Lstiee și politice, ca ion Slavici, 
D. D. Pătrășoanu, N. D. Cocea, 
C. Miile. C- Bacalbașa, N. Tonitza. au 
condamna’ cu asprime represiunea și 
și-au manifestat calda lor simpatie 
țață de muncitorime. Cunoscutul 
scriitor Gala Galaction sor'a ; „Va 
veni ceasul cind vom stabili, pentru 
știința celor de după noi, in ce îm
prejurări au murit eroii proletaria
tului românesc. Dacă nu mai curînd, 
măcar atunci se va ști și sc va resta
bili toi adevărul. Deocamdată, ceea 
ce c clar este gratuita, inutila, ne- 
roadg cruzime a celor care apără 
niște privilegii presimțitoare de 
moarte”.

Masacrul din 13 decembrie 1918 șl 
procesul militanților arestați atunci 
au stimit ecouri și peste hotare. Ele 
fiu fost consemnate in publicistica 
din Rusia sovietică, în presa munci
torească din Bulgaria, Ungaria, Ger
mania, Franța ?i din alte țâri.

Marea demonstrație a muncitorimii 
din Capitală, acțiunile largi dc soli
daritate din întreaga țară au silit gu
vernul la uncie concesii. Regele » 
promulgat un decret-lege pentru ex
proprierea a 2 000 000 ha din pămin- 
turile marii proprietăți. Totodată, 
guvernul a anunțat mărirea salariilor 
funcționarilor si lucrătorilor statului. 
O serie de revendicări ale tipografi
lor, ca ziua de lucru de 8 ore. ma
jorarea salariilor ș.a., au fost recu
noscute și ratificate printr-o ordo
nanță a Ministerului de Industrie și 
Comerț, publicată La 19 decembrie 
1918.

în aniî Imediat următori, în pofi
da represiunilor sălbatice, a greută
ților și obstacolelor de tot felul, 
lupta revoluționară a maselor a cu
noscut un curs ascendent, culminind 
cu greva generală din octombrie 
1920, care a cuprins proletariatul din 
întreaga (ară, zguduind puternic în
seși temeliile regimului burghezo- 
moșieresc. pe baza experienței do- 
bindite in aceste lupte a ajuns clasa 
noastră muncitoare la concluzia 
transformării partidului socialist în- 
tr-un partid consecvent revoluționar, 
călăuzit de învățătura marxist-!eni- 
nistă — Partidul Comunist Român; 
a cărui creare, la 8 mai 1921, a con
stituit un moment de importanță is
torică In lupta proletariatului ro
mân. in viața întregului popor, 
marcind ridicarea mișcării muncito
rești din țara noastră pe o treaptă 
superioară.

Preluind și dezvoltind cei« mai va
loroase tradiții ale clasei muncitoare, 
ale poporului român, P.C.R. a 
călăuzit la deplină victorie lupta de 
eliberare socială și națională. S ib 
steagul său și-au găsit împlinire 
idealurile cele mai scumpe de liber
tate, independentă, dreptate si pro
gres social, pentru care au luptat si 
'-au jertfit multe generații de revo
luționari, cei mai înaintați fii ai po
porului. în prezent, sub același steag 
glorios, ponorul român înfăptuiește 
opera de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, care îi 
deschide mărețe perspective de pro
gres și prosperitate. Evocarea mo
mentelor eroice din istoria mișcării 
muncitorești, pilda jertfelor, a cu
rajului și abnegației cu care clasa 
muncitoare a înfruntat clasele ex
ploatatoare in lupta pentru drepturi 
și libertăți democratice, pentru o 
viață mai bună, constituie un îndemn 
pentru oamenii muncii de a-și uni 
și mai strins rindurile în jurul parti
dului, de a-și consacra toate forțele 
înfăptuirii politicii sale.

• Evadarea ; FESTIVAL 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.63.
• Anatomia (IruROxlei j CENTRAL 
- 9,13; 1L30; 13,45; 16; 18.15; 20.30.
• Uimitoarele aventuri ale 
Robinson Crusoe : LUMINA ■
11,15; 1.3.30; 16: 18,30: 20.43, 
TROCENI — 13..S0; IR; 20,15.
• Torino ncirnj : PATRIA — 9; 
11.30; 1<; 16.30; 19; 21.15, LUCEA
FĂRUL — fi: 11,13; 13,30; IR; 18.3’0; 
20,45. FAVORIT — 10; 12.Ș0; 15,80; 
18; 20,30, MODERN - •; 11.16; 
1S.S0; lfi; 18.13; 20,30.
• întlmplAri cu Cosa Nostra 1
SCALA — 0; 11,16; 13,S0| 16,15;
18,43; 21.
• Program de desene animata 
pentru copil i DOINA — 11,1.6; 17.
• Othello : DOINA — 9.15; 12.30;
14,43; ’8.13; 20,30.
H Misiunea secreta a maiorului 
Cook : BUCUREȘTI — 6.45; 11;
1S.30; 18; 18,30; 21, EXCELSIOR - 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,80.
• Așteaptă pfnâ »e întuneca : 
CAPITOL - 1,30; 11,43; 14; 16,15; 
ia,-»-!; 20.43.
• Războiul domnițelor : TIM
PURI NOI — 9,13—20.15 tn conti
nuare.
• Bună seara, dnamnl Campbell!
VICTORIA - 8,45; 1.5; 13,13; 13,45; 
18.13; 20.49, AURORA — 9; 11,15; 
18,30; 15.43: 18: 60,15, ARTA —
15: 17.45; 20.13.
• Mult - --------*----- -
BUZEȘTI 
13,13; 20,30.
• Omul din Ia Mancha
niA ?.?•?: ’
FLAMURA — 9,30; 12; 13.30; 18;
20.30.
?i în munți crește un brad verde: 
NFRAȚIREA ÎNTRE POPOARE

— 15.30; 13; 20,15.
• Vifornița : FLACĂRA — 9.15; 
11,30: 13.A5; 18; 18.15; 20..30.
• Ultimele șase minute : GR1- 
V1ȚA — 9: 11.15; 13.30: 18; 18.13; 
20.30. GIULE5TI — 15,30; 13; 20.15. 
VOLGA — 9: 11.15; 13.301 15.46;
16,13; 20.30.
• Nunta : LIRA — 16: 18; 20.
• Generalul doarme tn picioare: 
GLORIA — 9; 11.15; 13,30: 15.43; 
13,:3: ?.o,so.
• Război șl pace (seriile HI si 
IV) : VIITORUL - 15.15; 19.15.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
FLOREASCA — 13,SO: 13; 20.13.
• Fata care vinde Hori : MOȘI
LOR — 9; 11,13; 13,30; 16; 18,15; 
20,80.
• Ferma din Arizona : DACIA — 
9; 12,S0; 16; 19,13.
• Monolog : UNIREA — 15.30; 
18: 20.13.
• O floare si doi grădinari : BU- 
CEGI — 10.30; 15,30: 19.

rgomot pentru— .. ... ..

9.50 J

llll 
— 9;

CO-

nimic s
11,15; 13.30: 16:

• Fiul mecanicului de locomoti
vă : CRÎNGAȘI — 15.30; 18: 20,15.
• Doi pc un balansoar : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 18; 20.13.
• Ancheta poștașilor : FEREN
TARI - 16; 18; 20.
• Urmărire la Amaterdam : PA
CEA — 15,45! 18; 20.13.
• „100 de lei" i PROGRESUL — 
15..10: tft; 20.13.
• Alb* ca zâpada șl cel șapte 
pitici : RAHOVA — 16: 18: 20.
• PAmîntul părinților noștri : 
VITAN — 13.30; IR: 20,13.
• Omul de dincolo : POPULAR
- ’.3.30: IR; 20.13.
• Cu cărțile pe taț* :
- 15.30; 18; 20.15.
• Legenda negrului Charley t 
COSMOS — 15,30; 18; 20,13.

MUNCA

teatre
de opereta : Suzana

Stilpll societății

• Opera Română : Seară vlenezfc
- 19.30.
• Teatrul
- 10.30.
• Teatrul da comedie ; Preșul — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mttgu- 
reanu) : Casa de mode 
(sala din str. Alex. Sabia) : 
le suferințe ale tinărulul
- 20.
• Teatrul Mic :
— 19.30.
• Teatru) „C. 1. Nottara” (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatrul Gluleștl ; Scufița roșie
— 10; Liola — 19.30.
• Teatrul de dramă șt comedie 
din Constanța (in sala Comedia 
a Teatrului Național ..I. L. " 
giale”) : între noi doi n-a 
dcctt tăcere — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" ; 
rapnicul fermecat — 16.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Povestea 
pului pierdut — 13.
• Teatrul evreiesc de 6tat : 
zul cel maro — 10.30.
e Studioul T.A.T.C. ..I. L. Cara- 
giale” : Bucătăria — 20.
• Teatrul sattric-muzical ..C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Trăsnitul 
meu drac — 19.30. fla Sala Pa
latului) : La Savoy, Boema — 
19.30. (sala din Calea Victoriei fir. 
175) : Vino Ră ne vezi diseară — 
19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
..Ion Vasfiescu” : Fii 
Cristofor ! — 19,30.
• Ansamblul artistic 
română" : Pe plaiurile
— 1^.30.
e Circul ..București” : Gala acro
baților — 19,30.

Cara- 
fost

iu-
din tim-
Lo-

cuminte,

,,Rapsodia
Mioriței

Virtuțile poeziei
(Urmare din pag. 1)

tanei. poezia eliberării 
patriei de sub iugul 
fascist, poezia edifică
rii socialismului.

De unde si prin cine 
vine poezia Columnei 
socialismului? Eu cred 
câ vine din vechi Iz
voare. din toate ace'.e 

11dorin ți de frumos 
de mai bine.

Poezia mare a 
mii este un 
lupta si de 
a sufletului 
un semn al 
ril sale la ... ...
furii, dar mai ales de 
participare la viața 
umanității, a semeni
lor. alături de caro 
trăim, muncim ori vi
săm.

Poezia noastră, ro
mânească. e vigoare si 
optimism. aspirati-e 
împlinită sau in curs 
de realizare, 
totodată, nu 
uita, că poezia noas
tră a fost și ' 
A foet in firea uma
nității să ne doară 
cind a curs singe de-a 
lungul vremilor pe 
rluri’e și pe pieptu
rile munților tării, ori 
cind mai de curînd a 
curs singe in Coreea, 

Vietnam: sâ ne 
oriclnd curge 
nevinovat. Ne 

cind un
Allende 

un uriaș 
universale

Iu
desemn _ 

candoare 
omului, e 
particlpă- 
viața na-

Știm 
putem

durere.

in 
doară 
singe 
cutremurăm 
Salvador 
moare. Ori 
al poeziei 
ea Pablo Neruda.

Dacă privim adine 
in noi observăm că 
poezia este si rămîne 
mereu un simbol al 
speranței, al încrederii 
in om. in ziua de azi 
și de miine. Un poet 
era Decebal atunci 
cind îsi apăra tara. Un 
poet era Ion Vodă cel 
Cumplit atunci cind la 
Roșcani se pierdea în 
infinit sfișiat de turci 
prin mersul dement al 
unor cămile neștiutoa
re. Un poet era Ni- 
colae Bălcescu. infră-, 
tit in revoluție cu A- 
vram Iancu. tind se 
învăluia, in culorile 
revoluției, ale Datriei 
și ale lumii. Un poet 
era comunistul Ilie 
Pintilie care visa o 
Românie nouă, un vi
itor de aur. Iar poeții 
cuvintului sînt cei ce 
știu să afle in viața 
și fapta unor aseme
nea oameni, in credin
țele lor oonsunînd cu 
sunetele majore ale is
toriei nucleul de ura
niu al versului lor.

Sînt trist uneori 
cind văd că unii poeți 
cred câ i$i cot face 
poe7.ia din fraze inci- 
frate. amestecate, in
ventate. nespălate si 
nepieptănate. rupte 
dintr-o recuzită veche 
sau din retorism fad 
și gîlgiitor. O cruntă 
eroare. Lumea 
revendică nimic
ceea ce nu i se po
trivește. Lozincile u- 
nei epoci de transfor
mări radicale, lozin-

cile democrației au 
ceva sacru in ele. 
Sint purtătoarele dem
ne ale ideii de liber
tate. de dreptate, de 
o viată mai bună.

Poezia — se știe — 
nu este numai acel 
cuvint cu care se în
gemănează hîrtia. Prin 
acest fel de a gindl 
ar însemna să redu
cem intr-un anumit 
fel aria incomensu
rabilă a acestui feno
men. Poezia înseam
nă : un sens, o trăire, 
o direcție, o cucerire. 
Cred că inseamnă sâ 
accepți cu toată ființa 
ta, prin act scris, ideea 
de a face din Datria ta 
un rai. clin oamenii ei 
idealul creației 
Pe magistralele
rului fiecare dintre 
noi trebui? să devină 
un poet, un poet al 
înfăptuirilor, al mari
lor înfăptuiri, fiindcă 
numai prin înfăptuiri 
infringem dificultăți
le. devenim icarii ți
nui nou timp, slăvind 
un vis de veacuri. 
Și e bine ca, și cu a- 
ceastă ocazie, să ne 
dâruim oglinzilor poe
ziei. poezie care dă 
înalte dimensiuni o- 
mului. $i noi. noi 
poeții acestui timp de 
transformări 1. 
criptlbile. sintem 
meni de omenie, ceea 
ce inseamnă câ _2_. 
tem înfiorați adine de 
culorile tricolorului.de 
lumina drapelului ro.su 
al prezentului si 
torului.

indes- 
oa-

sin-

vă oferă o lectură variată și antrenantă, 
potrivit preferințelor dumneavoastră

Dacă vâ plac călătoriile:

• O incursiune în spațiul și timpul României con
temporane, odaia cu Soarele, care ne strâbate 
tara în 38 de minute — reportajul 10 000 DE ZILE 
FIERBINȚI

Dacă vă preocupă istoria la zi:

• Cîlevo mii de evenimente remarcabile — politice, 
sociale, economice și culturale — selecționate 
cronologic din 9 707 numere ale „Scînteii" ; 30 de 
ani „străbătuți" în 50 de pagini — documentarul 
ISTORIA SE SCRIE SUB OCHII NOȘTRI

Daca vreți sâ vâ îmbogățiți cunoștințele economice:

• O fereastră deschisă spre problemele comerțului 
mondial ; principalele date și cifre de import
export ale tării noastre ; ultimele noutăți în do
meniu — dosarul ROMANIA IN CIRCUITUL 
ECONOMIC INTERNATIONAL

Dacâ vâ interesează marile probleme care preocupa astâzT

omenirea:

• Energetica mondială la răscruce ? Cuvîntul auto
rizat al unor somități în materie din diferita 
țări — PROMETEU SE ÎNTOARCE LA SOARE

• în următorii 25 de ani populația lumii se va 
dubla ; este pregătită Terra pentru această 
„explozie" ? — POLITICA DEMOGRAFICĂ IN 
ATENȚIA OMENIRII

• Ce este ingineria genetică și care sînt drameie 
sale de conștiință ? — ÎNTREBĂRI TULBURĂTOARE 
ÎN LABORATOARELE MATERIEI VII

• Ce caută ornul în Cosmos ? Poate deveni cosmo
naut oricine ? Civilizațiile extraterestre — po
sibile sau probabile ? Tabelul complet al astro
navelor lansate pină astăzi — $1 ACUM
ÎNCOTRO, HOMO COSMICUS ?

Daca doriți sâ vâ orientați în problemele formarii persona

lității:

50 de noțiuni fundamentale din domeniul educa
ției explicate pe înțelesul tuturor — MIC DICȚIO
NAR DE ETICA Șl ECHITATE SOCIALISTA 
„Capcanele vieții moderne" sînt inevitabile ? 13 
opinii greșite și 9 opinii juste referitoare la cura 
de slăbire ; Vă 
VREM SĂ FIM 
CUMPĂTAȚI ?
Aveți complexe în fața .... _____
Cum, cind și de ce uităm ? în locul „ _
ținut minte", citeva recomandări practice. Un ca- 
S’toi pasionant al psihologiei moderne — SA NU 

ITÂM... MEMORIA !

puteti lăsa de fumat în 5 zile !
SĂNĂTOȘI, DAR ȘTIM SÂ FIM

,memoriei electronice" ? 
„mașinii de

Dacâ aveți nevoie de consultații juridice:

• Repertoarul complet al legilor din ultimul an
• Informații detaliate, tabele, sinteze cu privire la 

REGLEMENTAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ și 
NOUA LEGISLAȚIE LOCATIVÂ

• Pentru prima oară : UN MIC ÎNDREPTAR PENTRU 
UZUL COMISIILOR DE JUDECATA

Dacâ vreți sâ fiți la curent cu ultimele noutâți științifice:

• Trebuie să ne mulțumim doar cu „timpul probabil"?
• PROGNOZA VREMII DIN 197^
• Cifrele în panlomimă • Ce ne spun astăzi vul

canii ?
• Sahara — enigmă a trecutului, enigmă o viito

rului
• Va ieși la suprafață misterul scufundatei Atlan

tide ?

Tn sfîrșit, dacâ simțiți nevoia unei lecturi distractive, deco

nectante :

• O culegere de schițe umoristice din opera unor 
maeștri ai genului — PAGINI ABSURDE Șl 
NU PREA

• O palpitantă nuvelă de aventuri avînd la bază 
un „dosar’ autentic învăluit în enigme pînă Io 
ultima pagină — DRAGOSTE IN VALUTA FORTE

• Curiozități de pe mapamond — DINTR-0 PRIVIRE

GALERIA NOUA
,.Galeria nouă” : simplu și concis 

titlul denumește profilul și su
gerează cor.ținutul cele: mai ~ 
nitâti bucureștcr.e a Uniunii artiști
lor plastici. Galerie — pentru câ se 
încadrează in categoria „muzeu sau 
sală unde se află expuse opere de 
artă" (de fapt, un palat cu trei nive
luri. pe strada Nleolae lorga. 42) : 
nouă — pentru că e.;te structural deo
sebită, prin profil pi program, de ce
lelalte săli curente de expoziție. Ga
leria nouă nu-fi propune astfel 
Eâ preia funcțiile sălilor de expoziție, 
nici sâ se substituie muzeului, in 
accepțiunea sa tradițională de con
servator și colecționar al operelor de 
artă. Dar dacă „muzeul este unul 
din locurile care-ți dau cea mai 
înaltă idee despre om” (Andrâ Mal- 
raux). asemănările și interferențele 
cu evenimentele din vin ța muzeului 
gi expoziției, ca instituție și activi
tate in societatea socialistă româ
nească, sint inevitabile și, deopotrivă, 
nu numai acceptate, ci și dorite.

Terenul de acțiune al Galeriei nei 
eate exclusiv acela al artei contem
porane românești. Nu este un dome
niu restrins, dimpotrivă: dezvoltarea 
artelor plastice și decora-ve — să _a- 
mintim numai citeva evenimente din 
ultimul an, ca expoziția retrospectiva 
dedicai aniversării republicii, ex
poziția consacrată ev&câr'i Revoluției 
de ia 1848. trienala artelor decorati
ve expozițiile Henri Catarg’., vida 
Gheza, Vasile Kazar, Ion Irimescu, 
Ion Musceleanu — afirmă perma
nent și cu continuitate capacitatea 
de creație a artiștilor, participarea 
lor la construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, forța artei 
ca formă a conștiinței socia.e. Ecou! 
unor asemenea evenimente, primite 
cu interes de publicul larg, a fost 
limitat. In general, la dezbateri in 
presa, articole, cronici. Galeria noua 
jfi propune ca dezbaterile fie ex
primate de Înseși expozițiile pe care 
le prezintă fi fă antreneze in con-

r.cr, u-

tlr.uare participarea directă a publi
cului larg, a beneficiarilor de drept 
și de fapt &i evenimentului artistic, 
stabillndu-se astfel și susținindu-se 
diaiogul atlt de important, despre 
care discutăm mereu, dintre artist 
și Dublic.

Galeria nouă își propune să pre
zinte trimestrial cite o expoziție de 
amploare și lunar una sau două 
expoziții mai restrinse, dar cu aceiași 
caracter de dezbatere, după un plan 
întocmit de secția de critică a U.A.P.

principal, de pictorii Ion Nicodlm, 
Vlad Florescu. Viorel Mărginean, se
condați dc criticul Mircea Simu și in 
strinsă legătură cu reprezentanți ai 
secțiilor de sculptură, grafică și artă 
decorativă. decoratorilor Cecilia 
Storck-Botez. Florica Vasllescu și 
Ioana Șetran, revenindu-le, înde
osebi, meritul de a fi realizat or
chestrarea armonioasă a ansambluri
lor de arte decorative.

Programul actualei expoziții nu 
urmărește să reconstituie anume

PE MARGINEA EXPOZIȚIEI: 
„IPOSTAZE - PEISAJ; ARTE 

DECORATIVE, ARTĂ MONUMENTALĂ”

și aprobat de conducerea Uniunii ar
tiștilor plastici. După același plan, 
in cadrul fiecărei manifestări vor fi 
organizate o varietate de acțiuni — 
colocvii, simpozioane, discuții — me
nite să dezvolte activitatea expozi- 
țională și să intensifice eficiența 
operei și a evenimentului artistic. 
Galeria nouă iș: propune să devină 
un centru de prospectare a artei 
contemporane românești, să expri
me etapele semnificative ale evolu
ției sale permanente și să stimuleze 
valorificarea funcțiilor eociale ale 
artei, ro'.ul său educativ, ;n genera1., 
și in rir-dul tineretului. In mod spe-

6 incursiune in spațiul și proble
matica expoziției de debut — fără 
pretenția unt’ prezentări totale — 
socotim a fi edif.catoarc- pentru con
turarea profilului propus. Galeria 
debutează cu expoziția „Ipostaze — 
peisaj : arte decorative, arfă monu
mentală", concepută și organizată. In

„biografia” peisajului, gen artis
tic tradițional, constituit și ilus
trat cu strălucire in pictura modernă 
românească. Dar diversitatea perso
nalităților, a viziunii, a facturii sti
listice, a accepțiunii chiar a con
ceptului de peisaj, a termenului și, 
prin urmare, a genului insuși, pro- 
movlnd o diversitate de „ipostaze” 
contemporane ale peisajului, indică 
inevitabil un parcurs de la lipul de 
peisaj pos t teza n nean după natură, la 
compoziția elaborată in atelier. Di
verse tipuri dc- mutații par evidente 
comparind personalități diferită, at'.l 
de bine conturate, ca Clucurencu, 
Baba. Cafargl. Catul Bogdan, pe de 
o parte, iar pe- de alta Horia Bernea. 
Teodor Mora.ru, Marin Gherasini. 
Mutații se înregistrează chiar in ope
ra aceluiași artist, comparind intre 
ele peisajele lui Clucurencu, de pil
dă, sau ale lui Baba. Nu există, &e 
poate afirma, legi imuabile ale unui

1NTÎMPLĂRI
CU COSA
NOSTRA

Toate acestea într-o singură carte:
Rețineți:

LIBRARII

Horia HORȘIA

gen artistic, ale peisajului in speță 
— demonstrează expoziția. Iar mo
dificările, ilustrate in expoziție, sînt 
constant determinate, se pare, de 
modificările ce se petrec In realita
tea înconjurătoare, de impulsurile pe 
care artistul le primește de la a- 
ceastă realitate și de propriile salo 
reacții pe planul creației.

Sculptura și tapiseria, ca și foto
grafiile după lucrări de artă monu
mentală au, in ..discursul” despre 
peisaj, un rol secundar, complemen
tar adeseori, întregind totuși ca
draj și susținlnd chiar dezba
terea (Aposfu, in raport cu peisa
jele Iui Cat&rgî și Covaliu ; Flămin- 
ilu, Condiescu și Constantin Lucacî, 
in raport cu peisajul Sultanei Wai
ter ș. a.).

AI doilea capitol important al ex
poziției ii constituie sectorul artelor 
decorative, care propune un dialog, 
deopotrivă, cu publicul și cu indus
tria — iarăși temă dezbătută cu in
teres. De remarcat faptul că ma
joritatea lucrărilor — sticlă, cera
mică, faianță — au fost realizate in 
cadrul simpozioanelor din acest an 
de Ia Tomești, Sighișoara șl Cluj, 
unele prezentate aici in premieră 
bucureșteanâ.

Există o varietate de probleme pe 
care expoziția le supune cu seriozi
tate discuției. Iar dezbaterea ș! efi
ciența ei constituie unul dintre prin
cipalele obiective ale acțiunii „Ga
leriei noi”. Ea r.u expune „o adu
nare de obiecte fixate o dată pentru 
totdeauna în anumite odăi, la care 
se pol adăuga și altele” — cum ar 
fi spus odinioară Nicoîae lorga, ci, 
*.ot așa cum a afirmat marele învă
ța'.. aspiră, prin acțiunile ei, să dez
văluie legăturile artelor cu viața, 
arta râspunzir.d nevoilor vieții și in- 
Cuentind-o.

(III iI
iii i

ROMANIA-FILM
prezintă;

Coproducție italo-france- 
ză, Regla : Steno. Cu : 
Pamela Tiffin, Vittorio De 
Sica, Jean Claude Briafy, 

Carlo Giuifre

LA CHIOȘCURI

tricolorului.de
ro.su
Mora.ru
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Plecarea delegației P. C. R Cronica zilei
la lucrările Congresului P. C. din Belgia

Miercuri dimineața a plecat te 
Bruxelles dries»,;.. Blidului C~- 
Tnuni«’ Rema'i. atetîfuitâ di--j t->v 
șii Richard V.’lnter. membru suple
ant al Comitetului Executiv al CC 
al P.C.R.. prim- — crctar al Comite
tului ludețvan Sibiu al P.C.R.. și 
GMzJa Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.. eare va participa la bicr.’i- 
r ’e celui de-al XXI-tea Congres al 
Partidului Comunist din Brlnte

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii dote.,ați»u au fost snlir-iți 
de tovarășii Constantin Bâbâlău, 
membru supleant al Comitetului E-

a plecat în
xerullv al C.C. al P.C.R.. Ion Circoi. 
membru al CC. al P.C.R., de acti
viști de partid.

*
La sosirea in capitala belgiană, de- 

l’gcțla Partidului Comunist Român 
a fost intimpinată de Jan Dobrou- 
wcrc. membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al p.C. din 
Belgia, și de alte personalități.

fost
României la Bruxelles. 
Lâzărcanu, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

La invitația Seimului Republicii 
Populare Polone, o delegație a Marii 
Adunări Naționale, condusă de acad. 
Ilie Murguloscu. vicepreședinte al 

i dimînea- 
R.P. Po-

Au dc față ambasadorul
Alexandru

Sosirea ministrului transporturilor din Cuba
La invitația Ministerului Trans

porturilor și Telecomunicațiilor, 
miercuri dimineața a sosit in Ca'i- 
tală Antonio Enrique Lusson. minis
trul transporturilor din Republica Cuba.

Pe peronul Gării de Nord, oaspete
le a fost intimpinat de Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri,-ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți Nicolas Rodrigucz As- 
tiazarain, ambasadorul Cubei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în cursul dimineții au început con

vorbirile intre Emil Drăgănescu și 
Antonio Enrique Lusson. in cadrul 
carora sint discutate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării intre 
cele două țări in domeniul comunica
țiilor. (Agerpres)

M.A.N., n plecat, miercuri 
ța. Intr-o vizită 
lonă.

Din delegație 
Nicolae Giosan, 
liului de Stat, 
miel de Științe

oficiala in

denutațiifac parte
membru al Consi- 
prcședlntele Acade- 

...... uv senine Agricole și Silvice, 
Constanța Ciontu. membru al Con
siliului de Stat. vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
Crnlova. Ilie Rădulcscu, vicepreșe
dinte al Comisiei pentru politică ex
ternă a M.A.N.. director in Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
Nicolae Morariu, prim-vicepreședin- 
tc al Consiliului popular al județu
lui Suceava, Ghcorghe Goi na, Erou 

•al Muncii Socialiste, președintele 
C.A.P. Slntana. județul Arad. Colo- 
man Kolemen, tehnician la întreprin
derea „Electroprecizia11 Săcele.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ștefan

Voltoc, președintele Marii Adunări 
Naționale. Maria Groza, vicepreșe
dintă a M.A.N., Aurel Vijoll, Du
mitru Collu șl Alexandru Sencovlci. 
președinți de comisii permanente 
ale M.A.N., de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Wladislaw Wojtasik, 
ambasadorul • -
rești.

R.P. Polone la Bucu-

★
la Varșovia, pe aeropor- 
dclegația Marii Adunări 
fost Salutată de A. Bc-

La sosirea 
tul Okcncie. 
Naționale a 
nesz. vicemareșal al Seimului polo
nez. W. Krasko, președintele Comi
siei de politică externă a Seimului, 
si deputați. Au fost, de asemenea, 
prezenți Aurel Duca, ambasadorul 
tării noastre la Varșovia, membri ai 
ambasadei.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația Marii Adunări Naționale a 
fost primită de Stanislaw Gucwa, 
mareșalul Seimului.

(Agerpres)
• i

întoarcerea delegației de activiști
ai P. C. R. R. D. Germană

La invitația Ministerului Comerțu-
Exterior a făcut, timp de 5 zile, 

• • vizită in țara noastră Anton Jau
mann. ministrul de stat al economiei 
$i transporturilor din landul Bavaria.

★

Miercuri la amiază. Emil Drăgă
nescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, a primit 
pe ministrul A. Jaumann, cu care a 
avut o convorbire privind aspecte

ale colaborării in domeniul transpor
turilor.

Oaspetele a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor industriale, și Ni- 
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la "" 
Exterior.

Miercuri după-amiază s-a înapoiat 
in Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.S.U.G., a făcut o vi
zită de schimb de experiență in 
R.D.G.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Lucian Drăguț, vice
președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, de activiști de 
partid.

A fost de față Hans Voss, ambasa
dorul R. D. Germane la București.

Ministerul Comerțului

★
Miercuri după-am\ază. ministrul de 

stat al economiei și transporturilor 
din landul Bavaria, Anton Jaumann 
a părăsit Capitala.

Miting de solidaritate 
cu popoarele din Africa

• SPORT* SPORT • SPORT o SPORT

HANDBAL: Campionatul mondial feminin

România - Cehoslovacia 10-8
După o zi de repaus, miercuri au 

fost reluate întrecerile celei de-a 
V-a ediții a Campionatului mondial 
feminin de handbal. în orașele Ne- 
cotin (grupa I) și Zagreb (grupa a 
II-a) au fost programate primele 
meciuri ale semifinalelor. Echipa 
României a intilnit la Negotin se
lecționata Cehoslovaciei. La capătul 
unui meci dirz disputat, handbaliste
le românce au repurtat o meritată 
victorie cu scorul de 10—8 (5—1) 
Dnn punctele marcate de 
Soș (5). Simona Arghir (3),
Oancea și Doina Furcoi. Cu 10 mi
nute inainte de final, echipa Romă-

Rozalia 
Irena

nici a condus cu 10—5. dar — vă- 
zindu-și victoria asigurată — a slă
bit ritmul, a „temporizat11 și n-a 
mai înscris.

Astăzi, in partida derbi a primei 
grupe semifinale, echipa României 
intilnește formația Ungariei, care a- 
seară a invins cu scorul de 14—3 
(7—1) echipa Norvegiei. în caz de 
victorie, echipa noastră se va ca
lifica in finală.

In grupa de la Zagreb, selecțio
natele U.R.S.S. și Danemarcei au ter
minat la egalitate : 10—10 (5—3). 
Echipa Poloniei a obținut o surprin
zătoare victorie cu 9—8 (5—4) in fața 
selecționatei Iugoslaviei !

se

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS. Un clasament al zia
riștilor prezent! la Boston t 
1. Năstase ; 2. Newcombe...

Dună cum transmite agenția 
France Presse, în urma unei anche
te efectuate printre ziariștii prezent! 
la recentul ..Turneu al campionilor*1 
de la Boston, românul Ilie Năstase 
a fost declarat ccl mai bun jucător 
de tenis din lume. Din 17 ziariști. 15 
l-au desemnat ..jucătorul nr. 1 al a- 
nului" pe Ilie Năstase. și numai doi 
pe John Newcombe ! In continuare 
au fost clasați ln ordine : Stan 
Smith. Jimmy Connors. Tom Okker. 
rfod Laver. Ken Rose wall. Jan Ko- 
Ges. Arthur Ashe. Manuel Orantes

*
Tenismanul român Ilie Năstase a 

debutat victorios in turneul de la 
Kingston (Jamaica), unde l-a între
cut in primul tur cu 6—2. 7—5 pe

FOTBAL. — Miercuri după-amiază, 
in optimile de finală ale compe
tiției internaționale de fotbal ..Cupa 
U.E.F.A.“ (meciuri retur), formația 
poloneză Ruch Chorzow a învins cu 
scorul de 5—0 (1—0) echipa maghia
ră Honved Budapesta, calificindu-se 
pentru sferturile de finală. Lokomo
tiv Leipzig a invins cu 3—0 (1—0) 
formația vest-germană Fortuna Dils- 
seldorf (in primul joc Fortuna ciști- 
gase cu 2—1).

în cadrul „Săntăminii de acțiune 
și luptă mondială Împotriva politicii 
discriminatorii și de apartheid în 
Africa de Sud11, miercuri după-amiază 
a avut loc la întreprinderea ..Elec
tromagnetica" din București un mi
ting de solidaritate cu popoarele de 
pe continentul african, la care au 
luat parte peste 300 de salariați.

în numele colectivului 
ai muncii din cadrul 
dustriale amintite și-au 
solidaritatea militantă 
dreaptă a’ popoarelor asuprite din 
Africa de Sud. Rhodesia.
din țările aflate incă sub dominație 
colonială ,—J.............
sindicatului din întreprindere, Gheor- 
ghe Hăpăianu, muncitoarea George- 
ta Didițoiu, muncitorii Virgil Petri 
și Marius Gheran, inginerul Florin 
Gal. Făcindu-se ecoul celor prezenți. 
al tuturor cetățenilor patriei noas
tre. vorbitorii au înfierat rușinosul 
sistem de oprimare și discriminare 
rasială care mai dăinuie in aceste 
țări, cerind abolirea legilor rasiste, 
a politicii de apartheid, asigurarea 
condițiilor ca toate popoarele Africii 
să se poată dezvolta in deplină li
bertate și independență. Ei au arătat, 
in cuvintul lor, că țara noastră mi
litează in mod consecvent pentru 
transpunerea in viată a tuturor re
zoluțiilor adoptate la O.N.U. referi
toare la lichidarea colonialismului 
și neocolonialismului, a rasismului 
și apartheidului, se pronunță cu ho- 
tărire pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor la o viață liberă, 
demnă, pentru respectarea dreptului 
inalienabil al 
hotărî singur 
amestec din 
toată inima 
partidului și 
Subliniat 
activitate 
și-a

de oameni 
unității in- 

exprimat 
cu lupta

Namibia.

președintele comitetului

fiecărui popor de a-și 
destinele fără nici un 
afară. Susținind din 

politica înțeleaptă ,’ra 
statului nostru, ei au 

. prin Întreaga sa 
internațională, România 

reafirmat in repetate rin- 
duri sprijinul deplin și solidarita-

că.

cut in primul tur cu 6—2. 7—5 
jamaicanul Audley Beli.

HOCHEI
ur- 
de

Peste 3 000 de spectatori au 
mărit intilnirea internațională 
hochei pe gheată dintre selecționa
tele Iugoslaviei si României, dispu
tată pe patinoarul ..Tivoli1* din Liu- 
bliana. Hocheiștii iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul de 7—2 
(1—1. 1—1. 5—0).

t V
PROGRAMUL I

f.OO Curs de limba engleză. Lec
ția 69.

1.30 Curs de limba germană. Lec
ția 71.

10,00 Telex.
10,05 Cărți șl Idei.
10,25 Telecinemateca (reluare).
12.05 Telejurnal.
16,00-17,00 Te’.eșcoală.
17.30 Emisiune in limba maghiară.
IE.30 Telex.
18.35 Din țările socialiste.
18.45 Universitatea TV.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cintecul săptămlnb : „Braț

la braț cu tinerețea".
20,05 Seară pentru tineret.
21,10 ..De joi pină joi" — agendă 

a evenimentelor din viața ti
neretului.

21.15 „Bucuria de a fi util soc-e- 
tățli" — reportaj.

21.35 Teletop ’73 — emlslune-con- 
curs de muzică ușoară ro
mânească.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL n

17.SO Telex.
17,35 Film pentrui______ tineret : ..Pe

răspunderea mea". Regia : 
Paul C&llnescu. Cu : Iurte 
Darie șl L'Jlana Tomescu.

18.53 Desene animate.
1S.05 Cinci dansuri vrlncene.
19.20 1001 de seri.
19.M Telejurnal.
20,00 Concertul orchestrei de ca

meră a Radlotelevizlunll.
12 00 Terra *73. Știința șl proble

mele lumii contemporane : 
energia.

în continuarea anchetei noastre cu conducători ai delegațiilor ță
rilor participante la a II-a Conferință a miniștrilor educației din ta
rile europene membre ale UNESCO, dăm astăzi cuvintul altor inter
locutori care împărtășesc din experiența proprie in domeniul invăță- 
mintuiul superior, argumentind necesitatea legăturii sale organice cu 
practica, cu producția, cu cerințele economice și sociale concrete djn 
fiecare țară.

TRPE IAKOVLEVSKI, membru in 
Vecea Executivă Federală, președin
tele Comitetului pentru Știință. în- 
vățămînt. Cultură șl Tehnică, con
ducătorul delegației iugoslave : In 
ce măsură absolventul de invățămint 
superior trebuie și poate să 6e inte
greze imediat in producție ? Iată o 
întrebare capitală la care răspunsul 
concis este : și trebuie, și poate. Tre
buie — atit pentru sine, cit și pentru 
necesitățile producției. Poate — co
respunzător cu nevoite producției, 
care incă nu-s satisfăcute, mai ales 
in anumite ramuri ale sate și in a- 
numite regiuni.

Fără indoială. se creează proble^ 
mo ale încadrării absolvenților atunci 
cind aceștia fie că fac parte dintr-o 
ramură unde este un excedent de 
cadre, fie că nu vor să meargă aco
lo unde au fost repartizați. După 
opinia noastră, esențial pentru inte
grarea optimă a absolvenților este ca 
ei să primească o muncă adecvată, 
energia lor tinerească să fie adec
vat folosită, și nu să se încadreze 
formal in producție. Oricum, numai 
colaborarea intre universitate și pro
ducție rezolvă problemele oe care te 
are orice tară in domeniul înca
drării absolvenților in procesul de 
producție.

între aceasta, pe de o parte, in- 
vătămintul și cercetarea, pe de alta, 
există o strinsă interdependență, 
ca intr-o veritabilă ecuație. Chiar 
dacă. adesea. ele sint acțiuni 
despărțite fizic, reorezentind una 
pentru alta „ecuații cu două ne
cunoscute1*. Integrarea producției, 
ca punct de plecare, cu știința și e- 
ducatia (sub aspect organizatoric, 
material, de programă și de conți
nut) ar face ca fiecare dintre a- 
ceste activități să fie mai comple
tă. mai desăvirsitâ. Drumul nostru e 
dramul Integrării muncii.

Desfășurarea conferinței nc-a 
convins de necesitatea unor astfel de 
contacte, utile schimburilor de ex
periență. de idei, de opinii. Privind 
gfobai. cred că pentru aplicarea 
eficace a recomandărilor sale e ne
cesară o colaborare și mai organi
zată. și mai bine coordonată. 
care rolul UNESCO ar dobindi 
însemnătate și mai mare.

niversul practicii și de exigențele 
sale este desigur un fapt necesar și 
oportun. Nu ar fi de conceput un 
sistem universitar care să nu țină 
cont de problemele productive și de 
evoluția științifică, tehnică și in
dustrială a societății însăși. In a- 
cest sens. în țara noastră s-au reali
zat opțiuni semnificative, iar struc
tura universitară caută să tină sea
ma de problemele care interesează 
lumea productivă.

in
o

FRANCESCO SMURRA, ministru 
adjunct la Ministerul Instrucțiunii 
Publice, conducătorul delegației ita
liene : Faptul că invâtămlntul su
perior trebuie să fie legat si de u-

* tea internațională cu cauza dreaptă 
a popoarelor africane aflate incă sub 
dominație colonială, cu lupta lor pen
tru drepturi și libertăți democratice, 
pentru o viață mai bună, împotriva 
imperialismului, colonialismului, îm
potriva politicii de discriminare ra
sială. Cei prezenti la miting și-au 
exprimat totodată, adeziunea față de 
orice inițiativă, menită să apere și 
să consolideze drepturile fundamen
tale ale omului de pretutindeni, fără 
deosebire de rasă.

Noi dăm o mare importanță edu
cației permanente și considerăm că 
eforturile noastre majore vor tre
bui îndreptate in viitorul imediat 
pentru a asigura tuturor, fie absol
venți de institute de invățămint su
perior. fie celor care nu si-au ter
minat studiile, o „aducere la zi- din 
punct de vedere cultural șl for
mativ. care să le permită să fie in 
pas cu evoluția societății. O aten
ție specială o acordăm maturilor, că
rora nu totdeauna sistemul nostru 
educativ le-a asigurat in trecut o 
formațiune adecvată. De aceea, as
tăzi. intr-o societate industrializată 
ca a noastră, este o datorie preci
să aceea de a le alimenta neconte
nit bagajul lor cultural.

Contribuția pe care Conferința de 
la București o va aduce la soluțio
narea problemelor invătămintului e 
legata Îndeosebi de voință statelor 
membre UNESCO de a fructifica su
gestiile derivate din lucrări. Este de 
dorit ca diferitele țări, ținînd cont 
de exigențele lor specifice — care 
sint fără indoială diferite — să gă 
sească un minimum de convergen
tă și să introducă în sistemul lor 
universitar acele modificări care pot 
permite societăților să-sl Îmbogă
țească suflul lor democratic.

(Agerpres)

A sosit in Capitală o delegație a 
Uniunii centrate a cooperativelor 
agricole din Republica Arabă Egipt, 
condusă de Ahmed Youlines, mem
bru al Comitetului Central al Uniu
nii Socialiste Arabe, președintele U- 
niunii centrale a cooperativelor a- 
grlcole. care. la invitația Uniunii 
naționale a cooperativelor agricole 
de producție, face o vizită in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Aldea 
Militaru. membru al C.C. al P.C.R., 
președintele U.N.C.A.F., de alte per
soane oficiale, precum și de repre
zentanți ai Ambasadei R.A. Egipt la 
București.

★
In Capitală a sosit miercuri o de

legația a Comitetelor de Apărare a 
Revoluției din Cuba, condusă de Juan 
Quiros Gonzales, secretar al Direc
ției Naționale a Comitetelor de Apă
rare a Revoluției pentru problemele 
sănătății publice, care ne vizitează 
țara la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste.

Din delegație fac parte Manuel 
Querra Cespedes, secretar cu pro
blemele organizatorice al Direcției 
provinciale Oriente, șl C„._
Herrera Pino, membru al Comisiei 
organizatorice a Direcției Naționale 
a Comitetelor de Apărare a Revo
luției.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Eugen 
Jebcleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste. Octavian Paler, membru 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, de activiști ai 
F.U.S.

Gonzales

★
Miercuri 'la amiază a plecat la Ha

vana o delegație a Uniunii națio
nale a cooperativelor agricole de 
producție, condusă de Aldea Mili- 
taru, președintele U.N.C.A.P., care, 
la invitația Asociației naționale a 
micilor agricultori — A.N.A.P. — din 
Cuba, va face o vizită in această 
țară.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația _
Ceaușescu, adjunct al ministrului a- 
griculturii, ___ ;___V1
apelor, de alte persoane oficiale, pre
cum și de reprezentanți ai Ambasa
dei Republicii Cuba la București.

★
La Ministerul Educației și învăță- 

mintului a avut loc. miercuri, o 
consfătuire cu cadre didactice din 
municipiul București — profesori, 
directori de licee și școli generale, 
inspectori — in cadrul căreia au fost 
dezbătute căile de generalizare a 
primei trepte a invătămintului li
ceal, cu Începere din anul școlar 
1974/1975. *

Această acțiune sc înscrie în ca
drul consultării largi întreprinse de 
minister in vederea asigurării invă
tămintului general obligatoriu cu 
durata de 10 ani. (Agerpres)

a fost salutată de Ion
industriei alimentare și

Recuperarea unor materiale scumpe,
deosebit de utile economiei

de par- 
Capitală a

Zilele acestea. Comitetul 
tid al sectorului I din _____
găzduit o „masă rotundă" la care au 
participat reprezentanți ai Consiliu
lui Național pentru Sțiință și ..Teh
nologie. Ministerului industriei. Con
strucțiilor- de Mașini-Unelte și Elec
trotehnicii, Ministerului Energiei 
Electrice și Centralei industriale a 
sticlei. Tema dezbaterii ; recupera
rea unor subansamble sau materia
le care acum se aruncă, între care 
tuburile fluorescente, becurile pen
tru inaltă presiune și resturile me
talice de Ia instalațiile de înaltă 
presiune. După cum s-a desprins 
din discuții, anual s-ar putea recu
pera peste 1 milion de tuburi fluo
rescente, ceea. ce echivalează cu 
economisirea a peste 150 kg de wol
fram și 2 100 kg de luminofor — și 
aceasta numai prin simpla demon
tare a tuburilor aruncate. Becurile 
de inaltă presiune folosite de indus
trie, in cantități de 5—6 milioane 
anual, sint confecționate dLntr-o sti
clă superioară, prin colectarea ce-

lor întrebuințate s-ar reda indus
triei 100 000—150 000 kg de sticlă spe
cială. peste 30 000 kg făină de cuarț 
și 2 000 kg oțel superior. Tot astfel, 
•prin recuperarea resturilor de- la 
lămpile cu descărcare in vapori pen
tru înaltă presiune, rezultă economii 
importante de tablă sllicioasă și sir- 
mă de cupru necesare in diferite 
sectoare industriaJe.

— Pe baza soluțiilor propuse, ana
lizelor întocmite — ne spunea tova
rășul Dumitru Gherghlșan. prim-se- 
cretar al sectorului I de partid al 
Capitalei — s-a hotărit formarea 
unui colectiv din reprezentanții mi
nisterelor interesate, ai C.N.S.T. 
și ai sectorului, care să evidențieze 
posibilitățile de recuperare a aces
tor materiale, modul concret in care 
să se repună în fluxul tehnologic. 
Din primele calcule efectuate reiese 
că, prin recuperarea unor asemenea 
produse, la nivelul economiei națio
nale ar rezulta o eficiență de peste 
200 milioane lei anual.

Excelenfel Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Amabilele dumneavoastră felicitări, transmise cu ocazia Zilei Inde
pendenței Finlandei, Iml oferă plăcutul prilej de a adresa Excelenței 
Voastre profunde mulțumiri. împreună eu urările mele sincere de feri* 
cire personală pentru Excelența Voastră șl de prosperitate pent»! 
România.

URHO KEKKONEN -
Președintele Republicii Finlande?

1

Delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, condusă 
de tovarășul Mihai Drăgănescu. 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, care a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență in Republica 
Populară Ungară, la invitația Consi
liului Național al Frontului Popu
lar Patriotic din această țară, s-a 
înapoiat miercuri in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost Intimpinată de to
varășul Ion Turcu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, de activiști ai 
F.U.S.

Au fost de față reprezentanți ai

Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

în timpul vizitei in R. P. Ungară • 
delegația Consiliului Național 
Frontului Unității Socialiste a fost 
primită de Bencsik Istvan, secretar - 
general al Consiliului Național al- 1 
Frontului Popular Patriotic, și aavUf 
convorbiri cu dr. Molnar Bela, 
Szenlistvanyi Gyulane și S. Hege- ■ 
dus Laszlo, secretari ai. Consiliuliîi 
Național al Frontului Popular Pa
triotic.

în timpul convorbirilor s-a făcut 
un schimb de păreri privind activi- ' 
tatca și preocupările actuale ale .. 
Frontului Unității Socialiste fi ale 
Frontului Popular Patriotic.

LA NIVELUL
PARAMETRILOR PROIECTAU
(Urmare din pag. I)

Extlnzind analiza procesului de 
maturizare economică a noilor uni
tăți productive intilnlm și situații 
oare semnifică o insuficientă stră
duință pentru valorificarea întregu
lui potențial tehnic și economic al 
unităților respective. Astfel, la în
treprinderea de ferite din Urziceni, 
Fabrica de cherestea de fag din 
Sebeș. Fabrica de ulei din Slobozia, 
instalațiile de acid azotic — etapele 
I și a II-a — și de azotat de amo
niu din cadrul Combinatului de în
grășăminte chimice din Turnu-Mâ- 
gurele, întreprinderea „Tricodava11 
din București, atelierul de profite 
îndoite al întreprinderii metalurgice 
din Iași etc., mașinile și instalațiile 
funcționează sub nivelul parametri
lor tehnico-economici proiectați, cu 
toate că au expirat termenele stabi
lite pentru atingerea acestora. Din- 
tr-un studiu întreprins recent de 
organele Ministerului Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, intr-o 
serie de întreprinderi din metalur
gie. industria chimică, industria u- 
șoară, economia forestieră și in
dustria materialelor de construcții și 
industria construcțiilor de mașini 
grele reiese că numai m acest an 
pierderile datorate neatingerii nive
lului producției prevăzute depășește 
un miliard tei. Bineînțeles, nereali- 
zarea volumului de producție stabi
lit este, de regulă. însoțită ’ 
deplinirea indicatorilor 
ceea ce amplifică volumul 
lor.

Cauzele acestor rămineri 
sint cunoscute și cea mai __  ___
o constituie funcționarea necorespun
zătoare sau ou intreruperl a unor 
mașini și instalații, datorită defec
țiunilor constructive neremediate, 
exploatării neraționale, insuficientei 
pregătiri a personalului de exploa
tare și rntreținere, ca și neexecufării 
la timp a lucrărilor de reparații. 
După cum se vede, aceste deficiențe 
sint rezultatul direct al unor serioa
se lipsuri dc natură organizatorică ; 
ele nu reprezintă o noutate, au mai 
fost analizate in mai multe rinduri, 
intocmindu-se programe precise de

de nein- 
calitativi, 
pierderi-

în urmă 
frecventă

JANOS GOSTTONYI, adjunct al 
ministrului invătămintului și cultu
rii. conducătorul delegației maghia
re : După prima conferință consa
crată acelorași probleme si organi
zată de UNESCO la Viena în urmă 
cu șase ani. învățămîntul superior 
maghiar a trecut intr-o fază Impor
tantă de dezvoltare. Mai multe in
stituții de invățămint superior au 
fost ridicate la rang de universi
tate. s-au luat măsuri pentru demo
cratizarea in continuare a vieții u- 
niversitare. s-au lărgit atribuțiile 
consiliilor profesorale din care fac 
parte cu vot deliberativ si repre
zentanți ai studenților.

în viitor, avem în vedere satis
facerea cerințelor practicii si pro-

marcat propuneri Interesante car© 
merită a fi studiate cu atenție.

în sfirșit, dar nu în ultimul rind, 
îmi exprim convingerea că această 
conferință — care a fost organiza
tă excelent de România, prîn asi
gurarea. pentru toți cei prezenți, a 
unor condiții foarte bune de mun
că — va contribui la întărirea 
prieteniei și colaborării între po
poare.

HANS JOACHIM BOEHME. mi
nistrul educației și invătămintului, 
conducătorul delegației R. D. Ger
mane : Dezvoltarea invătămintului 
superior in țara noastră se bazează 
ne principiul unității dintre teorie și 
practică. în acest fel, printr-o ac
țiune pe aceste două căi paralele.

torta de a învăța ln continuare. For
mele sint dintre cele mai diferite : 
in industrie se organizează cursuri 
de specializare odată cu apariția u- 
nor noi ramuri, ln agricultură — ci
cluri de cursuri pe timp de 3—3 luni, 
la facultăți — cursuri postgraduate 
etc.

Conferința la care participăm a 
discutat pe larg despre 
probleme. Țara ___ ..1,
exact cu un an in urmă in UNESCO, 
a luat parte activă la lucrări, efor
turile noastre găsind un sprijin ln 
organizarea perfectă a lucrărilor. 
Mulțumim, gazdelor din România 
care și-au asumat dificultatea de a 
organiza conferința, oferind tuturor 
posibilități bune de lucru. Mulțumim 
călduros.

asemenea
noastră, primită

IMim ACTIV
CEEINTELE SOCIETĂȚII

anchetă internațională

ducțici prin efortul unit al mai mul
tor unifăți de mal multe profile. De 
exemplu, de cițiva ani. agrochimiș- 
til sint pregătiți de un institut de 
agronomie. Împreună cu un institut 
de profil chimic. Legarea mai strin- 
să a invătămintului cu nractica se 
urmărește si prin îmbunătățirea con
ținutului procesului de invățămint. 
in sensul hotărirli C.C. al P.M.S.U. 
privind invățămintul. în cadrul a- 
cestel acțiuni se fac eforturi pen
tru evitarea supraaglomerării stu
denților. eliminarea cunoștințelor în
vechite. mai puțin importante. 
Scopul nostru este acela de a pre
găti specialiști care să poată face 
fată sarcinilor ce le revin și care, 
in perspectivă, să poată evolua con
form noilor cerințe.

Avind in vedere asemenea proble
me complexe, in Conferința deja 
București atenția noastră s-a în
dreptat spre experiența șl propune
rile făcute. de alte țări, după cum 
și noi am încercat să Împărtășim 
ceva din experiența noastră. In in
tervențiile multor delegații am re-

nol încercăm să ridicăm nivelul cu
noștințelor studenților, 
vorbi, așadar, despre o relație - 
chilibrată tcorie-practlcă. cu scopul 
de a-1 ajuta pe student să-si însu
șească atit cunoștintelo necesare, cit 
și o metodă a muncii științifice, iar 
toate acestea să le poată aulica in 
practică. Iată un lucru pe care stu
denții trebuie să-1 învețe de pe băn
cii? facultății. Pentru aceasta, orga
nizăm activități practice in între
prinderi : există grupuri de studențl 
care, pe lingă studiul propriu-zis. au 
sarcina de a rezolva anumite ca
zuri practice. Astfel, studentul e 
determinat să-și însușească mal 
multă știință șl să 6 aplice. Acti
vitatea directă In întreprindere mal 
are șl o altă însemnătate : un con
tact permanent al studenților cu 
munca tinerilor muncitori, nu numai 
cu tehnica propriu-zisă. în conclu
zie. Se poate spune că studentul u- 
nei facultăți trebuie să aibă In mo
mentul absolvirii o solidă bază de 
specialitate, să dispună de metode
le muncii pe Oare o va desfășura 
din acel moment. Astfel, el se poa
te integra mai repede in producție, 
deși, fără indoială. un anumit timp 
de rodare este absolut necesar.

Dar Învățătura nu se oprește aici 
Prin lege, fiecare are dreptul ii da-

Se poate
e-

ULF SUNDQVIST, ministrul edu
cației, conducătorul delegației finlan
deze : în Învățămîntul superior fin
landez există in prezent un număr 
din ce in ce mai mare de candi
dați. Din această cauză, a concu
rentei. multi dintre cei care ar pu
tea veni aici renunță la facultate 
pentru a merge la școli tehnice. A- 
ceștia — după sistemul actual — nu 
vor mai avea dreptul Să candideze 
ulterior în Învățămîntul superior. 
Or. noi intenționăm in prezent să 
acționăm Ln sensul democratizării 
invătămintului. oferindu-le șl aces
tora șansele respective. Democrati
zarea vizează și admiterea in in- 
vățămintul superior a tuturor cla
selor sociale, reprezentarea politică 
a studenților si profesorilor etc. în- 
vățămlnlul universitar nu trebuie să 
rămină un turn de fildeș, cl să fie 
la fel de accesibil tuturor.

Un alt curent caracteristic în în- 
vățămintul finlandez 11 constituie 
tradiția studiului liber, care se în
dreaptă acum 6pre însușirea unei 
meserii. Reformele pe care le pre
conizăm in Învățămîntul superior 
vizează tocmai o apropiere și mai 
Strinsă de cerințele practicii. Dar 
e imposibil să modifici doar struc
turile superioare fără a afectă baza 
invătămintului. Elemente politehnice 
ar trebui introduse Încă din timpul 
educației liceale, pentru ca toți ele
vii să aibă un baga! de cunoștințe 
practice care să le faciliteze ulte
rioara calificare.

Fără indoială, problemele învâță- 
mintului nu pot fi privite izolat de 
alte domenii ale vieții sociale și po
litice. Dar posibilitățile de coope
rare relevate aici, la Bucureștf, in 
domeniul invătămintului, demon
strează că aceasta e cea mai bună 
calc pentru destindere, pentru Înțe
legere intre țările Europei.

Ancheta realizată de
Radu CONSTANTINESCU

acțiune pentru înlăturarea lor. Este 
insă momentul să se înțeleagă lim
pede că aminind de pe o zi pe 
alta aplicarea programelor de acțiu
ne preconizate, răminerile in urmă 
fața de graficele de atingere a pa
rametrilor proiectați se amplifică, 
iar lichidarea neajunsurilor care . 
le-au generat necesită eforturi eu- 
plimentare.

O problemă deosebit de Importan
tă și nemijlocit legată de atingerea 
La timp a parametrilor proiectați o 
constituie organizarea și efectuarea 
în bune condiții a reparațiilor cu
rente și a întreținerii utilajelor. 
Situațiile negative semnalate la în
treprinderea electrocentrale Deva, 
întreprinderea metalurgică din Iași.-, 
la unele capacități noi de la Combi
natul petrochimic Pitești, Combina
tul de îngrășăminte chimice din Va
lea Călugărească și Combinatul chi
mic Craiova, unde activitatea pro
ductivă a stagnat deseori, in cursul 
acestui an, datorită defecțiunilor la 
unele utilaje, impune renunțarea 
definitivă la practica antieconomică 
de a se executa reparațiile necesare 
în ultimul moment sau chiar după 
„căderea11 unor instalații. Așa cum 
s-a indicat și la recenta plenară, este- 
necesar sâ se stabilească măsuri fer
me, orientale in direcția îmbunătăți
rii activității compartimentelor cu 
sarcini in acest domeniu, pornind de .. 
la stabilirea unui plan precis de re
parații, asigurarea bazei materiale 
necesare îndeplinirii lui și pină la 
pregătirea și specializarea personalu
lui pentru executarea acestor lucrări..

Asigurarea forței de muncă nece
sare, ca număr, structură și califi
care, se detașează, Ia rindul său, ca 
o cerință de prim ordin. Dacă in 
foarte multe cazuri această proble
mă și-a găsit o rezolvare corespun-, 
zătoare, totuși, in unele unități — cum 
sint întreprinderea pentru produse’ 
ceramice din Iași, întreprinderea de ’ 
produse prefabricate din beton Bu
zău, întreprinderea de prefabricate* 
din beton Oradea — carențe serioase, 
in recrutarea și pregătirea persona-. 
lului care urmează să lucreze la noile 
capacități își. pun amprenta pe rezul
tatele obținute pină în prezent, nu. 
permit înscrierea in graficele de 
realizare a parametrilor proiectați. 
Centratele și ministerele în cauză, or-, 
ganele locale de partid au datoria să 
sprijine mai energic întreprinderile 
menționate pentru depășirea acestgi.. 
situații nesatisfăcătoare. Este vorba, 
printre altele, de detașarea unor ca
dre de muncitori, ingineri și tehni
cieni de la întreprinderile similare- 
din sectoarele respective, care să con
tribuie la întărirea nucleului de bază- 
al personalului, precum și Ia forma
rea altor cadre de specialiști.

Toate ministerele, centralele șl 
treprinderile trebuie să privească 
cerințele legate de atingerea para
metrilor tebnico-economici proiectați 
in unitatea lor deplină, să acorde în
treaga atenție nu numai realizării 
sarcinilor cantitative, ci in mod deo
sebit îndeplinirii și depășirii indica
torilor calitativi, de eficiență. Nu 
este suficient să se realizeze numai 
o parte din indicatori, ci toate pre
vederile din proiecte trebuie îndepli
nite, deoarece numai unitatea lor • ■■ 
deplină poate conferi procesului de 
maturizare economică a noilor uni
tăți productive o bază realmente so- • 
lidă, poate asigura condițiile ca so
cietatea noastră sâ beneficieze dip 
plin de roadele eforturilor pe care le r .. 
face pentru asigurarea resurselor -• 
de finanțare a investițiilor. Un rol 
deosebit în realizarea acestui impor
tant obiectiv revine organizațiilor de- - 
partid din întreprinderile respective, 
chemate să acționeze dinamic și vi
guros pentru finalizarea celor mal 
potrivite măsuri, să întărească con
trolul de partid asupra modulul in — 
care conducerile noilor unități gos
podăresc capacitățile productive, fon
durile reale materiale și financiare 
încredințate spre administrare. Ac-... . 
ționind in acest mod vom răspunde • 
cu succes marilor sarcini economic? 
din anul viitor, vom ciștiga noi șl . . 
importante poziții in lupta pentru -
înfăptuirea cincinalului inainte de 
termen și la un nivel superior de r 
eficiență. ’

v r ea
:o <

Timpul probabil pentru rliele de k, 
15 și is decembrie. In țară : Cerul va 
fl .variabil, mal mult noros ln Jumă- ' 
tatea de nord a țării, unde vor cădea 
precipitații locate. în rest, precipitații 
țjolate. Vfnt moderat Temperatura în 
creștere ușoară la început, apoi în scă
dere. Minimele vor fl cuprinse întră 
minus 12 șl minus 2 grade. Iar maxi
mele vor oscila între minus 5 șl plus 
5 grade. Ceată dimineața șl seara la 
începutul intervalului. Tn București t 
Cerul va fl variabil, favorabil precipi
tațiilor de scurtă durată. Vint c!ab( 
plnâ la potrivit. Temperatura In cref- 
tere ușoară, apoi în scădere.
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internațională
CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 

Șl COOPERARE ÎN EUROPA

GENEVA 12 (Agcrpres). — Cultura, 
educația. informația șl contactele 
umane fac obiectul unor largi șl a- 
profundate dezbateri în organele de 
specialitate al*' actualei Conferințe 
asupra securității și cooperării 
Europa.

Numărul marc de propuneri 
depuse de statele participante 
comisia și subcomisiile care se__
pă de aceste probleme demonstrea
ză. printre altele, dorința țărilor eu
ropene de a contribui la dezvoltarea 
cooperării pe căi bilaterale și multi
laterale.

Țările participante caută, printre 
altele, un teren comun de înțelege
re mutuală pentru dezvoltarea coo
perării in domeniul învâțămintului 
de toa’e gradele. Diferite delegații
— printre rare șl delegația română
— sprijinind ideea dezvoltării învă
țării limbilor străine, au subliniat a- 
tenția care trebuie acordată învăță
rii limbilor de mai mică răs-pindire 
și cunoașterii implicite a culturilor 
țâ- lor mici șl mijlocii.

In același ser.', delegația română
— alături de numeroase alte delega
ta — a reliefat importanța deo
sebită pe care o are pentru viitorul 
Europei educarea tinerei generații 
în spiritul idealurilor de pace și 
prietenie.

Din largul evantai al problemati
cii culturale merită subliniate, prin
tre altele, ideile privind dezvoltarea 
cooperării europene în domeniul 
cărții — de la bibliografie și schim
bul internațional de carte, pină la 
coeditare și import-export. Delegația 
română a sprijinit toate propunerile 
constructive in această materie, sub
liniind importanta oe care tara
noastră c acordă traducerilor reci
proce și colaborării 
enciclopedice, în vederea 
obiective și complete a 
fiecărei târî in lucrările 
Etate ale celorlalte țări.

Cooperarea europeană și necerita- 
tea - r. au evocate frec- 
ver.t de participenți în discuțiile a- 
supra cinematografiei, schimburilor 
artistice, conservării monumentelor

in
(37). 

în 
ocu-

importanta ne care 
traducerilor 

între editurile 
prezentării 
realităților 
de specia -

LUSAKA 12 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda. a vizi
tat expoziția industrială româ
nească de la Lusaka.

înaltul oaspete a fost intim- 
pinat de ambasadorul țării 
noastre in Zambia. Aurel Arde- 
ieanu, și de directorul expozi
ție: române. Tudor Verona.

Vizitind expoziția, președinte
le Kaunda a apreciat calitatea 
produselor prezentate, transmi- 
țind felicitări pentru reușita 
organizării acestei prime expo
ziții industriale a României in 
Zambia.

Convorbiri

istorice și naturale, cercetării științi
fice fundamentale, contactelor între 
creatorii și animatorii culturali etc.

Delegația română, exprimind po
zițiile principiale ale țării noastre, 
evocind practica României în aces
te domenii, s-a declarat de acord cu 
dezvoltarea cooperării pe multiple 
planuri și in multiple forme, evitind 
absolutizarea metodelor și lăsind 
loc inițiativelor și formelor noi de 
cooperare.

Receptivitatea tradițională a Româ
niei la cooperarea culturală europea
nă — și nu numai europeana — re
prezintă. in condițiile actuale, încă 
o ilustrare a politicii culturale a sta
tului nostru care, pornind de la 
ideea originalității șl specificului 
național al culturii, consideră că 
schimburile de valori cu celelalte 
culturi reprezintă un factor de pro
gres al întregii culturi europene.

Același interes viu poate fi notat 
și in cadrul discuțiilor privind dez
voltarea cooperării in domeniul in
formației prin presă, radio șl tele
viziune, găsirea unor forme și me
tode de cooperare acceptabile pentru 
toți, care să ducă la o mai activă cir
culație a informațiilor in toate sen
surile și In toate domeniile — poli
tic, economic, cultural, științific, tu
ristic, c ’ ‘ ~
facilități 
tivi tății 
cupat. 
delegați.

Delegația română, pe baza practicii 
țării noastre, a avansat o serie de 
sugestii vizind dezvoltarea cooperă
rii în aceste domenii, in același spi
rit de respect și înțelegere reciprocă 
manifestat de România in toate sec
toarele cooperării internaționale. Na
tura diferită a opiniilor și propune
rilor formulate ține atit de înțelege
rea diferită a informației și rolului 
ei in societatea actuală, cit și de me
todele diferite prin care se poate ob
ține o cooperare europeană, mai ac
centuată in această privință. Punctele 
de vedere diferite reprezintă un vast 
rezervor de idei din care, pe bază de 
tratative, se poate ajunge la un con
sens satisfăcător pentru toate țările 
participante.

Aceeași activitate susținută se des
fășoară in discutarea problemelor le
gate de cooperarea europeană in do
meniul dezvoltării contactelor și in- 
tilnirilor regulate pe baza legături
lor de familie, a căsătoriilor intre 
cetățenii diferitelor țări. In domeniul 
ameliorării condițiilor pentru turis
mul individual sau colectiv, al dez
voltării legăturilor intre tineri, 
competițiilor, mai ales sportive.

Acest ansamblu de măsuri concre
te, asupra cărora se negociază in-pre
zent, este menit să contribuie, ală
turi de altele, la sporirea încrederii 
intre persoane și state, la mai buna 
cunoaștere reciprocă, la instaurarea 
și dezvoltarea unui climat european 
bazat pe respect reciproc, înțelegere, 
prietenie și pace, în cadrul căruia 
securitatea popoarelor europene să 
capete noi valențe.

în abordarea acestei problematici, 
ca de altfel prin poziția sa generală 
exprimată la conferință, delegația 
română militează pentru o cooperare 
europeană efectivă, in condiții de e- 
galitate. de independență și suvera
nitate deplină a statelor, conștientă 
fiind că numai respectarea integrală 
a principiilor care trebuie să guver
neze relațiile intre state poate consti
tui o garanție a eficacității cooperă
rii europene in prezent și o bază 
trainică a dezvoltării ei viitoare.

educativ etc. Crearea de 
i pentru desfășurarea ac- 

ziariștilor străini a preo- 
in egală măsură, pe

al

Intîlnire consacrată dezvoltării 
colaborării româno - franceze

PARIS 12. ____ ____ ____
P. Diaconescu). — Miercuri, 
ședințele Senatului Francez. 
Poher. n organizat, in saloanele Se
natului, un dejun de lucru consacrat 
examinării stadiului relațiilor franco- 
românc și căilor de dezvoltare și di
versificare a colaborării economice, 
politice și cultural-științifice dintre 
România și Franța.

Cu acest prilej. Alain Poher n 
evocat vizita pe care, in cursul verii, 
a făcut-o în țara noastră ; el a dat 
o înaltă apreciere convorbirilor avute 
cu președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ccaușescu, activității desfă
șurate de șeful statului român pe 
planul vieții politice internaționale.

Ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan, a făcut o amplă 
expunere asupra realizărilor obținu
te de țara noastră in ultimii ani. sub
liniind posibilitățile existente si do
rința părții române de a se da un

(Corespondență de la 
pre- 

Alain

Manifestare 
aniversării

ROMA 12. (De la co
respondentul nostru). — 
La Biblioteca română 
din capitala Italiei a 
avut Ioc o manifestare 
închinată celei de-a 26-a 
aniversări a proclamării 
republicii in România. 
Despre semnificația a- 
cestul eveniment impor-

încheierea convorbirilor
cehoslovaco-vest-germane Oi PRETUTINDENI

franco-tunisiene
PARIS 12 (Agerpres). — Președin

tele Tunisiei, Habib Bourguiba. aflat 
la Paris intr-o vizită oficială, a 
avut, miercuri, o întrevedere cu pre
ședintele Franței. Georges Pompidou, 
cu care prilej a fost examinat sta
diul relațiilor economice dintre cele 
două țări, precum și modul in care 
se efectuează, in prezent, aprovizio
narea cu petrol a Franței și a altor 
state vest-europene.

Referindu-se la discuțiile avute cu 
președintele Franței. Habib Bourgui
ba a declarat ziariștilor că „cea mai 
mare veste pe care am adus-o Fran
ței. astăzi, este că nu va fi lipsă de 
petrol in acest an", adăugind că 
această remarcă este valabilă și pen
tru Marea Britanie. R. F. Germania 
li Austria.

Persecuții împotriva 
patrioților sud-vietnamezi
VIETNAMUL DE SUD 12 (Ager

pres). Comitetul sud-vietnamez pen
tru eliberarea patrioților și partiza
nilor păcii deținuți de administrația 
saigoneză a dat publicității un comu
nicat — difuzat de Agenția de presă 
„Eliberarea" — in care aenunță ad
ministrația Nguyen Van Thieu pen
tru suspendarea, din proprie iniția
tivă. a restituirii personalului civil 
deținut și pentru intensificarea li
chidării masive a prizonierilor poli
tici din Vietnamul de sud.

In august 1973 — menționează co
municatul — autoritățile saieoneze 
au transferat mii de prizonieri de 
la Poulo Condor la ocnele de La 
Bian Hoa și Ho Nai.

In septembrie, peste 4 000 de de
ținuți politici din penitenciarul Bien 
Hoa au fost transferați intr-un loc 
necunoscut, și pină in prezent nu șe
țtie care este soarta lor. Comunica
tul relevă — pe de altă parte că. 
în cursul lunilor septembrie șl oc
tombrie. pe cursurile de aDă din pro
vinciile Can Tho, Tra Vinh. Vmh 
Long și Chau Ha au fost găsite nu
meroase cadavre de deținuți politici 
mutilați. , ,, , .Aceste crime — subliniază comu- 
n’catul — constituie o violare cinică 
a Acordului de la Paris asupra Viet
namului și o încălcare a legilor in
ternaționale și a demnității umane.

nou impuls relațiilor dintre cele 
doua țări.

Au luat, de asemenea, cuvintul 
Pierre-Christian Taittinger, președin
tele grupului de prietenie Franța- 
România din Senat, Edouard Bonne- 
fous. președintele Comisiei cultu
rale a Senatului, Henri Ziegler, pre- 
ședinte-director general al Asociației 
Naționale a Industriei Aerospațiale, 
Georges Glasser, președinte-director 
general al firmei „Alsthom", Am- 
broise Roux, vicepreședintele Consi
liului Național al Patronatului Fran
cez. și alțl participant!.

La intilnire au fost prezenți mem
bri ai grupului de prietenie Franța- 
România din Senat, președinți-direc- 
tori generali ai principalelor firme 
industriale care au relații de coope
rare cu Întreprinderile din România, 
funcționari superiori din Ministerul 
Economiei și Finanțelor. Ministerul 
Educației Naționale, membri ai am
basadei.

tant in istoria 
român, despre . _ 
astăzi al României 
cialiste a vorbit 
Alexandru 
cretarul Bibliotecii ro
mâne.

Violonistul Mihai Con- 
stantinescu, solist al Fi
larmonicii de stat din 
București, și pianista

consacrată 
Republicii

poporului 
chipul de 

so- 
prof. 

Mirean, se-

Marcella Crudeli, solistă 
a Conservatorului ..Santa 
Cecilia", au prezentat 
apoi un program de 
muzică de cameră. La 
manifestare au luat par
te Renato ~ 
subsecretar de 
Ministerul 
precum și 
personalități.

Colombo, 
stat, la 

Trezoreriei, 
numeroase

FRAGA 12. (Corespondență de 
la C. Prisăcaru). La Praga a fost 
dat publicității comunicatul cu 
privire la vizita in Cehoslovacia 
a cancelarului Willy Brandt și 
a vicecancelarului și ministrului 
de externe al R.F. Germania. Walter 
Scheel, in comunicat se arată că. in 
timpul vizitei oficiale. întreprinsă la 
invitația președintelui guvernului 
R.S. Cehoslovace, Lubomir Stroug.nl, 
la 11 decembrie a fost semnat, de 
către președinții guvernelor celor 
două țări și miniștrii de externe, 
Tratatul cu privire la relațiile reci
proce dintre R.S. Cehoslovacă și 
R.F. Germania. De asemenea, intre 
oaspeții vest-germani și conducăto
rii cehoslovaci au avut loc convor
biri in cadrul cărora, după cum se 
precizează in comunicat, „intr-o at
mosferă deschisă și obiectivă s-a 
procedat la un schimb de păreri și 
poziții in probleme bilaterale și in 
probleme ale situației internaționale 
actuale".

Părțile și-au manifestat satisfacția 
pentru semnarea tratatului, care pu
ne capăt perioadei din trecut și 
creează condiții pentru relații intre 
ambele țări. A fost salutată, de ase
menea. hotărirea comună de restabi
lire a relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări vecine. In timpul 
schimbului de vederi privind situa
ția internațională, ambele părți și-au 
reafirmat hotărirea de a sprijini ac
tiv lucrările Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa și de a 
depune eforturi pentru încheierea ei 
cu succes.

Cancelarul Willy Brandt l-a invi
tat pe premierul Lubomir Strougal 
să facă o vizită in R.F. Germania.

In prezența a peste 200 de ziariști 
cehoslovaci și străini. la Hotelul 
„Internațional" din Praga a fost or
ganizată. miercuri la amiază, o con
ferință de presă. Cancelarul Willy 
Brandt și ministrul de externe Wal
ter Scheel au răspuns la întrebările 
puse de participant!. în bună parte 
ele s-au referit la importanța pe 
care o reprezintă, pentru cele două 
țări tratatul semnat la 11 decem
brie, la posibilitățile pe care le creea
ză pentru extinderea in viitor a co
laborării bilaterale in domeniile eco
nomic. tehnico-științific. cultural, la 
rolul tratatului in eforturile de des
tindere europeană.

O DECLARAȚIE
A LUI VK.
în legătură cu norm 
relațiilor cu Bulgaria și

PRAGA 12 (Agerpres). — într-o 
cuvintare radiotelevizată, adresată 
cetățenilor R. F. Germania — trans
mite agenția D.P.A. — cancelarul 
Willy Brandt a arătat că odată cu 
semnarea acordului intre R.F.G. și 
Cehoslovacia, care implică și stabi
lirea de relații diplomatice intre cele 
două țări, nimic nu mai stă in calea 
normalizării 
Ungaria, cu 
aceste două 
tratate.

relațiilor cu Bulgaria și 
atit mai mult cu cit în 
cazuri nu sint necesare

★
(Agerpres). —

In favoarea așezării raporturilor economice 
internaționale pe principii noi

NEW YORK 12 — (Corespondență 
de la C. Alexandroaie). In Comitetul 
pentru problemele economice și fi
nanciare al Adunării Generale au 
luat sfirșit dezbaterile asupra proiec
tului de raport privind progresul 
strategiei internaționale a dezvoltării 
din cadrul celui de-al doilea deceniu 
al Națiunilor Unite pentru dezvol
tare.

In cadrul dezbaterilor s-a subliniat 
imperativul adoptării unor măsuri 
eficlento in vederea grăbirii proce
sului, în prezent lent, de reducere a 
decalajelor economice care separă

statele in curs de dezvoltare de ță
rile industrializate.

Reprezentanții statelor în curs de 
dezvoltare — intre care și reprezen
tantul României — au subliniat ne
cesitatea așezării raporturilor econo
mice internaționale pc principii noi, 
care să asigure participarea liber 
consimțită a unor parteneri egali in 
drepturi la circuitul mondial de va
lori și să țină scama de interesele 
fiecărui stat, să garanteze fiecărui 
popor dreptul inalienabil de a fi stă- 
pîn în propria sa țară și de a-și ela
bora in mod independent propria 
politică generală de dezvoltare.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
La Bruxelles 8 avut loc',n 

perioada 4—11 decembrie, cea de-a 
patra sesiune a Comisiei mixte, pre
văzută in Acordul comercial pe ter
men lung dintre România și Benelux 
(Belgia. Olanda și Luxemburg). Au 
fost examinate evoluția schimburilor 
comerciale in anul 1973 și măsurile 
necesare pentru dezvoltarea și diver
sificarea in continuare a acestora. 
Delegația română a fost condusă de 
Ștefan Niță, director în Ministerul 
Comerțului Exterior, iar delegația 
Benelux de A. Chaval. director in 
Ministerul Comerțului Exterior al 
Belgiei.

zită în Uniunea Sovietică. Delegația 
a purtat convorbiri cu Evgheni Tia- 
jelnikov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. La încheierea vizitei în 
U.R.S.S., tovarășul Ion Traian Ște
fănescu a fost primit de I.V. Ka
pitanov, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Turneul lui H. Kissinger.
După etapa Bruxelles. secretarul de 
stat al S.U.A. a întreprins miercuri 
o vizită oficială la Londra, unde a 
conferit cu Sir Alec Douglas-Home, 
asupra relațiilor dintre S.U.A. și Ma
rea Britanie. situația din Orientul 
Apropiat și actuala criză a energiei.

Agenția
Sofia, in

Sesiunea 
Adunării Federale
a R.S. Cehoslovace

PRAGA 12 (De la coresponden
tul nostru). — Camera Poporu
lui și Camera Națiunilor ale 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace s-au reunit, miercuri, in șe
dință comună. Pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni figurează proiectul 
de lege cu privire la bugetul Fede
rației cehoslovace pe anul 1974, ra
portul guvernului cu privire la în
deplinirea declarației sale program, 
proiecte de legi privind reorganiza
rea unor ministere și unele acțiuni 
de politică internațională. Lucrările 
continuă.

H 0 B O □ 0 H

SOFIA 12 , _ ____
T.A.S.S. informează că, la _ , 
urma unor convorbiri purtate între 
reprezentanți ai ministerelor de ex
terne bulgar și vest-german, s-a că
zut de acord asupra tuturor proble
melor legate de apropiata stabilire 
de relații diplomatice intre R.P. 
Bulgaria și R.F. Germania. Rezulta
tele respectivelor convorbiri vor fi 
supuse spre aprobare guvernelor ce
lor două țări.

• PĂDURI NEINFLA- 
MABILE. Pentru evitarea in
cendiilor, care distrug anual pe 
glob zeci de mii de hectare de 
nuduri. un grup de cercetători 
francezi a pus la punct o sub
stanță sub formă de pudră care 
permite nu numai oprirea îna
intării focului, dar și preîntâm
pinarea lui. Această pudră, al
cătuită din săruri care conțin 
un marc procentaj do fosfați de 
amoniu — împrăștiată in zo
nele care sint deosebit de ex
puse incendiilor — formează un 
strat protector inalterabil.

• PANOURI DE CON- 
STRUCȚIE DIN APA 
MĂRII. Un cetățean din 
S.U.A. a avansat ideea ca fa
bricarea panourilor din care se 
fac zidurile clădirilor să fie în
credințată... oceanelor. Omul — 
arată el — trebuie doar să fa
brice rame de panouri și să le 
scufunde în apă ; restul va fi 
îndeplinit de micile organisme 
marine care obișnuiesc să de
pună calcar pe corpurile soli
de. Ele vor umple spațiile li
bere dintre rame, astfel C. 
după un timp carcasele vor de
veni panouri de construcție ce 
urmează doar a fi finisate. A- 
ceastă originală și foarte eco
nomică metodă de confecționare 
a materialelor de construcție, 
în sine corectă, are un singur 
neajuns — apreciază revista a- 
mericană „Science Digest" — și 
anume că ..procesul de pro
ducție" ar dura prea mult.

• UN NOU ACCELE
RATOR DE PARTICULE 
IN U.R.S.S. Oamenii de 
știință de la Institutul de cer
cetări In domeniul fizicii nu

Președinții Egiptului și
Sirieiau pus la punct, in cursul

conyortyirilor. pe care le-au avut, 
Itini și marți, la Cairo, o strate
gie generală pentru următoarea 
etapă, inclusiv pentru conferința de 
pace asupra Orientului Apropiat care 
ar urma să se deschidă la 18 decem
brie. Poziția celor două țâri a fost co
municată și secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Primul Congres al parti
delor politice și organizați
ilor de masă și obștești din

Delegația C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist din 
RomâllîU, condusă de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a între
prins, între 4 și 12 decembrie, o vi-

R. D. Germană devine de 18 
1 ianuarie 1974 cel de-al 124-lea stat 
membru al Organizației Internațio
nale a Muncii — informează agen
ția A.D.N. Ambasadorul R.D.G. a 
remis, marți, la Geneva, directoru
lui general ad-interim al acestei or
ganizații declarația oficială prin care 
R.D.G. solicită primirea în O.I.M.

Argentina, luPtei p=n-
tru emancipare națională, pentru 
realizarea unui program de măsuri 
democratice in tară, s-a încheiat la 
Buenos Aires. La lucrări au parti
cipat. alături de alte formațiuni po
litice. Partidul Justițialist. de gu- 
vernămint. Partidul Comunist, orga
nizații sindicale, studențești, țără
nești, culturale etc. Părticipanții au 
subliniat necesitatea înfăptuirii unor 
profunde transformări antiimoerialis- 
te și antioligarhice. a apărării su
veranității naționale.

Corespondenții „Scinteii" transmit:

pentru înnoirea agriculturii"• •

DELEGAȚIA P. C. DIN CUBA
Odată cu apropie

rea sfirșitului de an, 
pe întreg cuprinsul 
Italiei se intensifică 
momentele „calde" pe 
frontul luptelor so
ciale. Numeroase ca
tegorii de oameni ai 
muncii, cum este pu
ternicul detașament 
al muncitorilor meta- 
lurgiști. care se află 
angajați în tratative
le pentru reînnoirea 
contractelor de mun
că, au declanșat gre- 

împo- 
pe

din industriile meta
lurgică. chimică, a con
strucțiilor, precum și 
din sfera serviciilor. 
Manifestări de o im
portanță deosebită ur
mează să aibă loc in 
Emilia-Romagna, in 
Puglia, în Toscana, in 
Campania și Sicilia. 
Ca urmare a unor 
greve generale, se 
prevede încetarea to
tală a activității pen
tru mai multe ore in 

și

oameni ai
(Corespondentă de la

gorii de 
muncii.

Iată de ce 
zațiile 
conceput ----- ------
rile acestei săptămîni 
ca acțiuni de ' . ‘' 
pentru reînnoiri struc
turale în
— element esențial al 
dezvoltării
5i

_ organi-
sindicale au 

manifestă-
luptă

agricultură

ve de protest 
triva rigidității 
care patronatul o ma
nifestă față de reven
dicările lor.

Din 
acțiuni de luptă 
aceste 
muncitoare italiene se 
detașează. fără îndo
ială, „Săptămina de 
luptă pentru înnoirea 
agriculturii și pentru 
dezvoltarea regiunii 
Mezzogiomo". ale că
rei acțiuni au fost 
inițiate cu începere 
de luni pe întreg 
teritoriul peninsulei. 
In primele rînduri ale 
numeroaselor greve, 
adunări și manifes
tări de protest, ini
țiate de federația 
C.G.l.L.—C.LS.L. și 
de sindicatul confe
deral al țăranilor, se 
află muncitorii agri
coli. așa-numiții „brac- 
cianti". Alături de ei 
sint prezenți repre
zentanți a numeroase 
categorii de muncitori

numeroasele
_ din 

zile ale clasei

Umbria. Marche 
Lombardia.

..Săptămîna de lup
tă pentru înnoirea 
agriculturii" iji pro
pune să aducă în fața 
opiniei publice situa
ția precară din acest 
sector al economiei, 
unde lipsa cronică de 
investiții, ca și erori
le trecutului — cum 
se exprimă ziarul 
„Avânți" — au dus la 
abandonarea sau de
gradarea păminturi- 
lor, la stimularea flu
xului migrator către 
orașele din Nord, la o 
utilizare scăzută a re
surselor proprii, 
felul acesta s-a 
juns la creșterea 
mai accentuată a im
porturilor de produse 
alimentare, cu reper
cusiuni asupra balan
ței de plăti si. in ge
neral. la creșterea 
prețurilor produselor 
agricole pe piața in
ternă. fapt ce apasă 
tot mai mult asupra 
traiului de zi cu zi al 
celor mai largi cate-

în 
a- 
tot

____  economice 
,. sociale a întregii 
țări, iată de ce acest 
obiectiv constituie o 
revendicare nu numai 
a muncitorilor agri
coli, ci a întregii miș
cări sindicale in an
samblu. După cum 
arată presa progre
sistă italiană, o ase
menea reînnoire pre
supune o politică se
rioasă de investiții 
in vederea unor am
ple acțiuni de irigații 
și împăduriri, in spe
cial în Sudul tării, in
troducerea de metode 
moderne în . ’ 
pămintului și cultiva
rea de noi 
dezvoltarea 
niei și 
paralel 
rea industriei 
si extinderea 
lor de asociere 
pe-ativizare.

Toate acestea repre
zintă obiective con
crete ale ..Săptăml- 
nii de luntă pentru 
înnoirea agriculturii", 
la care se așteaptă să 
participe milioane de 
oameni ai muncii.

cultura
terenuri, 
zooteh- 

pomiculturlt. 
cu dezvolta- 

locale 
forme- 
și coo-

Radu BOGDAN

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t București. Piața Scinteii. Tel.

HAVANA 12 , _
M. Fabian). — Ziarul „Granma" in
formează că o delegație a Partidului 
Comunist din Cuba, condusă de Car
los Rafael Rodriguez, membru al 
Secretariatului C.C., a făcut o vizi
tă in Franța, unde a avut convor
biri cu o delegație condusă de Ro
land Leroy, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. Fran
cez, și a fost primită de Georges 
Marchate, secretar general al P.C.F.

Convorbirile au scos in evidență 
acordul celor două partide în pro
blemele esențiale abordate, cum sint 
aprecierea actualei situații interna
ționale, solidaritatea reciprocă și so
lidaritatea de luptă cu forțele anti- 
imperialiste din toată lumea. Cele 
două delegații au condamnat lovitu
ra militară din Chile, și-au exprimat 
solidaritatea activă cu forțele popu
lare din Chile, cerînd eliberarea lui 
Luis Corvalan și a altor democrați. 
Delegațiile au constatat cu satLsfac- 
ție existența unor bune relații de 
prietenie și colaborare între cele 
două partide, au pus de acord mă
suri concrete vizind stringerea legă
turilor frățești dintre P.C. din Cuba 
șl P.C.F., considerînd că aceasta con
tribuie in același timp la unitatea 
mișcării comuniste internaționale.

Propunerea ministrului 
irancez al afacerilor ex- 
tfîZIW Michel Jobert, privind con
vocarea unei conferințe a țărilor 
arabe și a celor din Piața comună 
a fost primi-tă favorabil de mai 
multe țări arabe, îndeosebi de cele 
maghrebiene, relevă cotidianul alge- 
rian „El Moudjahid". Conferința ar 
urma să examineze posibilitățile in
tensificării cooperării economice în
tre aceste țări, inclusiv în domeniul 
industriei petroliere.

VIZITA DELEGAȚIEI 
DE ACTIVIȘTI Al P.C.R. 
In r. s. cehoslovacă

PRAGA 12 (De la coresponden
tul nostru). — Delegația de acti
viști ai P.C.R., condusă de Ioachim 
Moga, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., care a în
treprins o vizită de schimb de ex
periență in R. S. Cehoslovacă, a fost 
primită, miercuri, de Josef Kempny, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. A fost 
prezent Teodor Haș, ambasadorul 
României la Praga.

în timpul șederii în R. S. Ceho
slovacă. membrii delegației au vizi
tat exploatări miniere, între.prinderi 
industriale și centre de cercetări din 
bazinele carbonifere Most, Soko
lov, Ostrava-Karvina. au avut dis
cuții la unele comitete regionale și 
raionale ale P.C. din Cehoslovacia, 
precum și la Ministerul Combustibi
lului și Energiei și Ministerul Me
talurgiei și Construcțiilor de Mașini.

Plenara C. C.
al P. C. din Columbia

BOGOTA 12 (Agerpres). — La 
Bogota au luat sfirșit lucrările Ple
narei C.C. al P.C. din Columbia, în 
cadrul cărora au fost dezbătute pro
bleme referitoare la activitatea par
tidului și sarcinile ce revin comu
niștilor columbieni in vederea ale
gerilor generale din aprilie 1974. Po
trivit agenției TASS, o atenție deo
sebită a fost acordată măsurilor ce 
trebuie luate in vederea întăririi 
coaliției electorale Uniunea Națio
nală a Opoziției (U.N.O.), din care 
fac parte Partidul Comunist din Co
lumbia și alte forțe progresiste ale 
țării. Plenara a adoptat, de aseme
nea, o rezoluție privind situația in
ternațională și eforturile ce se fac 
pentru instaurarea unui climat de 
pace și înțelegere în lume, precum 
și o declarație de solidaritate cu 
lupta comuniștilor din Chile și Uru
guay,

ARESTĂRI ÎN PORTUGALIA
LISABONA 12 (Agerpres). — Joao 

Resende, membru al Partidului Co
munist Portughez, aflat in ilegali
tate, a fcxst arestat — informează un 
manifest al partidului difuzat marți, 
clandestin, la Lisabona. Resende a 
avut un rol important in organiza
rea mai multor acțiuni studențești, 
in calitate de membru al conducerii 
Asociației studenților din institutul 
Superior Tehnic din Lisabona și ca 
președinte al Asociației studenților 
de la Facultatea de construcții din 
Porto.

O preocupare majoră:
ECONOMIA DE COMBUSTIBIL

DEZBATERI IN CADRUL GUVERNULUI ITALIAN
în cadrul unei reuniuni restrinse a guvernului italian a fost 

examinată, intre altele, problema energiei. în comunicatul dat pu
blicității se precizează că politica economică a Italiei in viitoarele luni 
va trebui să fie extrem de riguroasă pentru a menține echilibrul intre 
consum și distribuție a resurselor energetice.

Pe de altă parte, se subliniază necesitatea unei inițiative si a unei 
strategii comune a „celor nouă" pentru combaterea efectelor gravei 
crize energetice.

PETROL IRANIAN LA LICITAȚIE
Un purtător de cuvtnt al guvernului iranian a ’ anunțat că cinci 

societăți străine și-au adjudecat dreptul de a cumpăra petrolul oferit, 
in cadrul unei licitații internaționale, de Societatea Națională Ira
niană a Petrolului. El a precizat .că in baza contractelor semnate cu 
.societățile respective. Iranul va livra zilnic. în primele șase luni ale 
anului viitor. 470 000 de barili de petrol, la un preț variind intre 16 și 
17,34 dolari barilul, in funcție de calitate. Pină acum, după cum arată 
agenția France Presse. prețul mediu al petrolului brut iranian era de 
3,30 dolari barilul.

RESTRICȚII IN MEXIC
In cadrul unei conferințe de presă organizate la Ciudad de Me

xico. întreprinderea de stat a petrolului PEMEX a anunțat că a luat 
măsurile corespunzătoare in vederea dublării prețului la petrol. 
PEMEX a relevat că a dat instrucțiuni ferme sucursalelor sale să 
înceteze vlnzarea benzinelor cu cifre octanice de 100. 80 și 90. •

IN ELVEȚIA SE INTRA DOAR CU REZERVORUL PLIN...
începind de joi. automobiliștii străini nu vor mai putea intra pe 

teritoriul elvețian dacă nu vor avea rezervorul de benzină umplut cel 
puțin in proporție de două treimi.

cleare din Tomsk au construit 
un nou accelerator (în foto
grafie), care va lărgi considera
bil baza de cercetări in ce pri
vește tehnica de accelerare a 
particulelor. Este vorba despre 
un accelerator liniar cu o ener
gie de 2 milioane electronvolți, 
care poate Imprima impulsuri 
cu o putere de 80 kiloamperi 
avind o durată de cite 80 nano- 
secunde fiecare. (O nanosecun- 
dă este e'gală cu o miliardime 
dintr-o secundă).

• UNDE DE ȘOC ÎM
POTRIVA PIETRELOR LA 
RINICHI. Firma vest-germa- 
nă „Dornier System" este lr^ 
curs de a pune la punct un nou 
procedeu de „pulverizare" a pie
trelor la rinichi, cu ajutorul 
unor unde de șoc provoca
te de scintei electrice sub 
apă. Aparatul are un elipsoid 
rotativ al cărui prim focar pro
duce undele de șoc direcționate 
spre cel deral doilea focar, fixat 
asupra pietrei.

• „IM BLINZIREA" 
SOARELUI. Doar ° frac‘iu_ 
ne infimă din energia emanată 
de Soare sub formă de lumjnă 
este suficientă pentru a acoperi 
necesarul de energie al umani
tății — a declarat la Canter
bury, la adunarea anuală a So
cietății britanice pentru promo
varea științei, chimistul britanic 
George Porter, laureat al Pre
miului Nobel. Pină în anul 2000, 
pentru acoperirea necesarului 
de energie, umanitatea are ne
voie de 15 000 centrale electrice 
cu o capacitate de cite 1000 
megawați fiecare. Or, energia 
solară care ajunge pe Pămint 
sub formă de raze luminoase 
corespunde unei capacități de 28 
milioane de asemenea centrale ! 
Așadar, sarcina care se pune 
este aceea a găsirii unor me
tode pentru a caota lumina so- ■ 
Iară și a o transforma in ener
gie adaptată nevoilor noastre —
a arătat Porter. „Nu am nici o 
îndoială — a subliniat el — că 
vom reuși să «îmblînzim» lu
mina solară !“

• MARILE ORAȘE - 
MAGNEțl PENTRU 
NORI DE PLOAIE. Marile 
aglomerări urbane — a declarat 
prof. Giulio Supino. de la Uni
versitatea din Bologna (Italia) — 
acționează . intr-o anumită mă
sură ca „magneți" care favori
zează formarea si atragerea no
rilor de ploaie. S-a constatat că, 
atunci cînd timpul este închis 
și ploios, cele mal abundente. 
precipitații cad asupra marilor 
orașe. Potrivit părerii acestui 
om de știință, în atmosfera de 
deasupra centrelor industriale 
planează nori de pulbere extrem 
de fină care conțin ioni și care 
duc Ia formarea norilor și a pi
căturilor de ploaie.
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