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PRODUCȚIA
NULUI 1974
temeinic pregătită

în fiecare întreprindere!
Sâ asigurăm o bună pregătire 

a producției anului viitor ! — iată 
o cerință la ordinea zilei in fie
care întreprindere, in fiecare cen
trală. Este o sarcină deosebită 
căreia trebuie să i se acorde ma
ximă atenție, pentru ca. pretutin
deni. concomitent cu eforturile 
stăruitoare ale colectivelor indreD- 
tate spre realizarea in bune condi
ții, la toți indicatorii, a planului 
pe acest an. să se * .......
pină in cele mai mici ____
pregătirea sub multiple aspecte a 
producției anului 1974. Sarcinile 
de plan ale anului viitor, cunos
cute incă din vara acestui an. cind 
au fost dezbătute in adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, sint 
deosebit de mobilizatoare, atit din 
punct de vedere cantitativ — pro
ducția globală industrială urmind 
6ă crească cu 16.7 la sută — 
cit și calitativ, prevăzindu-se spo
ruri accentuate ale eficienței 
întregii activități productive. înde
plinirea exemplară a acestor pre
vederi presupune o largă mobili
zare a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii pentru crearea 
unui cadru productiv optim al ac
tivității de zL cu zi, pentru orga
nizarea riguroasă, științifică a 
fabricației, astfel incit, din primele 
zile, din primele decade ale anu
lui care vine să se lucreze sus
ținut. sâ sc realizeze ritmic indi
catorii de plan, așa cum a indicat 
conducerea partidului și .statului.

Firește, sub aspectul organizării 
corespunzătoare a pregătirii planu
lui pe anul viitor, toate unitățile 
au beneficiat de condiții mai bune ca 
niciodată. Cunoscindu-se din timn 
sarcinile de pian, s-au luat măsuri 
pentru întocmirea balanțelor mate
riale. nominalizarea producției. în
cheierea contractelor economice. . 
premise importante pentru trecerea 
Ia programarea științifică, rațională 
a producției in toate intreprir.de-

definitiveze, 
amănunte.

rile. Majoritatea unităților econo
mice au valorificat din plin aceste 
mari avantaje, in momentul de 
față avind practic 
principalele probleme legate 
realizarea ritmică a planului 
1974. Sondaje efectuate recent 
intreprinderi din 
structoare de __ _______
metalurgică arată insă că stadiul 
pregătirilor pentru anul viitor este 
inegal. Este o situație care trebuie 
neîntirziat remediată dacă avem 
in vedere fie și numai faptul că, 
practic, au rămas doar două săp- 
tămini pină la sfirșitul anului, timp 
in care, numai printr-o muncă se
rioasă, sistematică se pot înlătura 
asemenea neajunsuri organizato
rice. Iată, in acest sens. citcva 
probleme care iși așteaptă soluțio- ■ 
narea urgentă :

Producția — nominalizată integral 
in cantități fizice, pe sortimente ! 
Există, desigur, indicatori valorici 
stabiliți pentru fiecare întreprindere 
in parte. Ei pot deveni insă un in
strument real de lucru, un mijloc 
de evaluare a muncii depuse de 
un colectiv sau altul, numai și nu
mai dacă sint concretizați in pro
duse fizice, în strictă .concor
danță cu nevoile economici. în 
repetate rinduri, conducerea parti
dului a atras atenția de a se no
minaliza din vreme, prin plan, pro
ducția. sortimentele fiecărei intre
prinderi. dc a sc urmări fabrica
rea ritmică a producției fizice. In 
acest context, bare inexplicabil 
cum. în unele întreprinderi — clin 
industria electrotehnică și industria 
materialelor de construcții — 
acum. cind pină la începerea nou
lui an a rămas puțin timp, nu s-a 
încheiat încă această operațiune 
indispensabilă pentru definitiva
rea pregătirilor organizatorice. Se 
știe, bunăoară, că "" 
nalizarca integrală 
ției nu

soluționate 
de 
pe 

____  in 
industria con- 

mașini și industria

lele economice, nu se pot funda
menta științific normele de con
sum, nu se poate programa rațio
nal activitatea productivă. Iată de 
ce, neîntirziat. in întreprinderile in 
cauză, sub directa indrumarc a or
ganizațiilor de partid, trebuie să se 
acționeze ferm, pe toate planurile, 
in scopul nominalizării integrale a 
fiecărui produs, a fiecărui sorti
ment care urmează să fie fabricat 
in anul viitor.

Contractele dc aprovizionare și 
desfacere — inchcialc in cel mal 
scurt timp ’ Sint și acum unele în
treprinderi care nu cunosc desti
nația produselor pe care ic vor fa
brica, cine vor fi beneficiarii, cu 
toate că termenele limită, stabilite 
prin reglementările legale in ve
derea încheierii unor atari con
tracte, au expirat. Alte unități 
iși cunosc partenerii, dar tergi
versează perfectarea contractelor. 
Astfel, intirzie contractarea inte
grală a metalului, cu toate că, in 
comparație cu anii anteriori, exis
tau premisele întocmirii mai din 
vreme a programelor ițe fabricație 
in unitățile siderurgice furnizoare, 
că cea mai mare parte din repar
tiții silit emise. Nu mai este timp 
de pierdut. Acum se impun inter
venții directe, contactul nemijlocit 
intre intreprinderi și rezolvări ope
rative. imediate. în acest scop, tre
buie să folosim eficient fiecare zi 
De care o rnai .avem la dispoziție. 
Părțile contractante să se întîl- 
ncască nemijlocit, împreună cu re
prezentanți competent! ai ministe
relor. pentru a pune la punct și a 
semna toate contractele economice. 
Această acțiune se cere denlin în
cheiată in aceste zile, rnai ales 
pentru asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale și desfacerii pro
ducției din primul trimestru 
anului viitor.

Repere ’73 pe harta edilitară a Capitalei
Simbătă a fost încheiată 

recepția finală la peste 
2 000 de apartamente si
tuate in cartierele Ber
ceni, Pantelimon, Uvertu
rii. Drumul Taberei și 
Colentina din Capitală. De 
asemenea, la ultimele 
blocuri prevăzute a fi date 
in folosință in acest an, in 
București, sint in curs lu
crări de finisare. Prin 
predarea lor numărul to
tal al apartamentelor 
construite in Capitală in 
1973 se va ridica la 23 420, 
ceea ce înseamnă că in 
acest an circa 65 000 de 
bucureșteni — populația 
unui adevărat oraș — s-au 
mutat sau se vor muta in 
casă nouă.

La aceste realizări, 
constructorii vor adăuga 
predarea in avans, pină la 
finele lunii, a altor 420 de 
apartamente din cota a- 
nului 1974.

Parte componentă a u-

nui amplu 
Iar, menit 
pitalci țării noastre noi 
valențe de civilizație ur
bană, planul de sistemati
zare și modernizare a 
Bucurcștiului a prevăzut 
in acest an — pe lingă 
profilarea unor noi car
tiere de locuințe ca Pan
telimon, Colentina, Ar
mata Poporului, Mihai 
Bravu, Dorobanți, adevă
rate orășele beneficiare 
ale unor planuri arhitecto
nice îndrăznețe și de o de
osebită inspirație — și re
alizarea a numeroase o- 
biective cu caracter social- 
cultural și de interes ce
tățenesc. Astfel, după cum 
ne informează directorul 
general al centralei de 
construcții montaj, ingi
ner Ștefan Ciurel, între
prinderile și șantierele din 
subordinea C.C.M.B. 
predat, in avans sau
termenele prevăzute, un

program edili- 
a conferi ca-

au
la

număr de 200 săli de cla
să dispunind de 8 000 de 
locuri, 2 500 de locuri in 
crcșe $i grădinițe și alte 
2 500 în cămine muncito
rești, precum și modernul 
centru stomatologic cu o 
capacitate de tratament 
dc peste 100 000 pacienți 
pe an.

In același context se 
cuvine să fie menționată 
realizarea sau moderniza
rea unor spații comercia
le de o utilitate evidentă 
in condițiile actualei ex
tinderi a Capitalei. Este 
vorba de tot mai cunos
cutul magazin Cocor, de 
noul depozit de legume și 
fructe din Berceni, cu o 
capacitate de 12 000 tone, 
de complexul comercial 
Piața Rahovei, de halele 
Traian, Pantelimon și 7 
Noiembrie, ca șl de o sc
rie de alte magazine 
create Ia parterul unor 
blocuri de locuit din Dru-

mul Taberei, Militari, Ti
tan, Colentina totalizînd 
20 000 mp.

Tot în acest an au fost 
continuate lucrările la 
viitoarele hoteluri Arme
nească și Dorobanți, 
la complex ale Almo și 
Dorobanți, la magazinul 
Big din Berceni și la cel 
din Piața Unirii care, prin 
spațiile comerciale pe care 
le va avea, va fi unul din 
cele mai mari din țară.

Aceste succese au fost 
desigur posibile prin apli
carea unor soluții indus
trializate in construcții 
cum ar fi panourile mari 
prefabricate, executarea 
blocurilor ■ cu diafragme 
monolite, precdm și ca ur
mare a mobilizării tutu
ror forțelor pentru reali
zarea importantelor sar
cini de plan din a- 
cest an.

(Agerpres)
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fără nomi- 
a produc- 

pot fi încheiate contrac- (Continuare în pag. a ITI-a)
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• CUM AU DEBUTAT CĂMINELE CULTU
RALE IN STAGIUNEA DE IARNĂ? © OCRO
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Tipografii
A trecut mai bine de jumătate de veac de cind 13 

Decembr.e a devenit pe lingă, prilejul unei comemo
rări și un moment in care ne întoarcem ochii cu dra
goste și recunoștință spre magicele munci ale Tipa
rului, spre meșterii tipografi.

Nu vo. încerca o evocare care e mai la indemina 
istoricului decit a cronicarului liric, ci voi vorbi nu
mai despre cei de care mă simt legat prin destin . ti
pografii. , .

Fiindcă atunci, in decembrie 1918. pe 
străzilor 
grafi, L 
memoria lor 
cit

Ă atunci, in h 101C. pe caldarimul
■ bucureștene a curs singele meșterilor tipo- 
gloanțe de plumb — teribilă ofensă pentru 

i _ le-au rănit trupurile. Plumbul soro- 
a t „materia" poeziilor lui Eminescu dm tiparni-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

lele casc: Sowe a dcver.it cloanțe, posibilele „mem- 
ph.s“ sau „grotești*'  au devenit grotești mijloace de aph;s“ sau „grotești*  —----- ------
stăvili furtuna curată a ideilor umaniste.

P-eparator.i subtili ai rosului Împodobind msnye.ele 
ziarelor ei. tipografii. au lăsat pe lespezi ..Proba de 
culoare a singelui lor.Au mărturisit credința in ideile clasei lor.

Deprinși să-și slujească uneltele munci; in tăcere, 
ei au înregistrat cu durere amărăciunea si au dove
dit că pot avea glasuri tunătoare. Ideile — ca 
pățind pentru « ch.pul literelor fierbinți. cul<>c- din 
plumb de către linotip, on adunate cu migală. dl" 
casele (ca din cartușiere) — au rodit in ci dorul d. 
libertate si echitate socială. ta-n~.

Prin ei s-a făptuit sfmla translație a ideilor.
Neindealuns elogiată, truda tipografilor implică 

atita sensibil tate s> subtilitate incit nu vad de ce nu î -ar 7"mi “eti romanțate ca ale făuritorilor de 
viori. Scufundătorul in adine de mare care vineaza 
printre corali scoici cu m ez dc- perlă se- 
mă, mult decit tipograful «,aPnnd®“ P
lele literelor înscrise pe cărți funoaroentale .

Arghezi ne propunea un elogiu al cărții .
„Carte frumoasă, cinste cui te-a •
Nu s-ar putea încerca un elogiu mai exact, 

drept, mai firesc ?
.Carte frumoasă, cinste cui te-a scos .

„Scos**  din neant, adică din plumb originar.
Întuneric spre lumină-

mai

Din

Gheorghe TOMOZEI

Spiritul revoluționar 
în activitatea de zi cu zi 

a ceior ce muncesc

Prin originalitatea modelelor și, îndeosebi, prin calitatea superioara a țesăturilor pe 
care le realizează, colectivul întreprinderii de stofe de mobilă București și-a cucerit 
aprecieri unanime din partea beneficiarilor din țară și din străinătate. In fotografie . 

controlul final al stofelor înainte de expediere

Importante lucrări 1 
de îmbunătățiri 

funciare in anul viitor
Departamentul de îmbunătă

țiri funciare a elaborat docu
mentațiile tehnico-economice 
pentru lucrările de irigații, în
diguiri și desecări ce vor înce
pe in anul viitor. Printre prin
cipalele obiective prevăzute se 
numără sistemele de irigații 
Giurgiu-Răzmirești, din jude
țele Ilfov și Teleorman, in su
prafață de 33 200 ha, și Crivina- 
Vinju Mare, din județul Mehe
dinți. de 38 000 ha. In privința 
desecărilor, cel mai mare vo
lum de lucrări va fi executat 
in județele Galați. Brăila și 
Vrancea. unde ele vor cuprinde 
o suprafață de 34 500 ha. Tot 
aici vor fi refăcute și supra- 
inălțate digurile de apărare 
împotriva inundațiilor a unei 
suprafețe de 14 800 ha, iar alte 
aproape 6 000 ha vor fi îndi- 
guite. Prin folosirea rezervelor 
de debit la stațiile de pompare, 
de exemplu, se pot extinde iri
gațiile pe 50 000 ha folosin- 
du-se construcțiile și instala
țiile existente. Totodată se va 
trece la automatizarea stațiilor 
de pompare, renunțindu-se la 
unele construcții de exploatare 
nerentabile. In acest fel se re
duce costul investițiilor nină la 
sflrșitul cincinalului cu circa 400 
milioane lei și se economisesc 
130 000 tone ciment și 30 000 
tone metal. (Agerpres)

UZINA
școala superioară

invătămintului
politehnic

afirmă prof. univ. dr. docent Radu VOINEA, 
rectorul Institutului politehnic din București

După cum s-a reliefat și în recentele adunări de partid, consa
crate dezbaterii documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c.. 
Institutul politehnic din București, alături de celelalte unități de in- 
vățâmint superior, parcurge un amplu și rodnic proces de integrare. 
Rezultatele acestuia sînt vizibile atit în aportul de inteligentă înscris 
in circuitul economic, cit si in perfecționarea structurilor universi
tare. devenite astfel mai suple, mai ’ușor adaptabile cerințelor vieții, 
mai eficiente sub raportul finalității lor sociale. In cadrul acestei 
acțiuni o contribuție de substanță o aduce catedra universitară, apre
ciată drept un factor hotăritor in integrarea invătămintului superior 
cu producția 
vers ilar.

și cercetarea, in

de aceea, tova- 
nominalizafi ci-

instruirea și educarea tineretului uni-

— Vă rugăm, 
rațe rector, să ......... .. .
leva dintre cele mai substan
țiale acțiuni ale catedrelor, des
fășurate in perspectiva integră
rii și consecințele lor in per
fectionarea organizării 
colective de specialitate.

acestor

— Pentru anul universitar în curs, 
în institutul nostru se prevede inte
grarea a 42 catedre dc profil in 85 
unități economice, peste 500 cadre 
didactice din aceste catedre de profil 
sint angrenate in rezolvarea a 150 
teme din planul tematic al celor 85 
de unități, cu care s-au încheiat con
venții de integrare. In plus, conven
țiile și minutele de integrare în
cheiate cu institutele de cercetări și 
cu uzinele pentru anul 1973—1974 
prevăd constituirea a peste 150 co
lective mixte de cercetare, in vede
rea soluționării unor teme solicitate 
de producție. La aceste oolective 
participă peste 450 membri ai cate
drelor noastre și 320 specialiști din 
producție. Cum vedeți, acțiunile de 
integrare desfășurate de catedrele 
institutului sint orientate pe două 
mari direcții : Integrarea cercetării 
științifice și integrarea procesului dc 
lnvățămînt. în procesul concretizării

lor, aceste direcții se Întrepătrund 
și se stimulează reciproc. Dar atit 
una cit și cealaltă contribuie la pre
gătirea temeinică, teoretică și mai a- 
les practică, a viitorilor ingineri, ast
fel incit aceștia să se poată adapta 
rapid și eficient in complexa activi
tate a uzinelor. în aceste condiții, se 
înțelege că fiecare catedră beneficia
ză de posibilități sporite spre a-și 
evalua pe o bază reală și a-și folosi 
in mod metodic întregul potențial 
științific și educativ de care dispune, 
a iniția măsuri concrete de perfecțio
nare a întregii sale activități.

— De ce factură sînt temele 
amintite și in ce raport se află 
ele cu specializarea cadrelor di
dactice, condiție esențială a 
colaborării interdisciplinare din 
cuprinsul unei catedre ?

— Conținutul temelor este prin el 
însuși elocvent pentru actualitatea, 
ca și pentru caracterul modern al 
preocupărilor. Amintesc proiectarea 
focarului cazanului pentru șisturi bi
tuminoase, efectuată de catedra de

Nfihal IORDĂNESCU
(Continuare în pag a II-a)
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Adevărul vieții

CHIPUL ȚÂRII 
IN ZECE OGLINZI

Nu există gen lite
rar care să se poată 
numi meditație. Dar 
nici nu există situație 
reală care să nu te 
poată determina la 
meditație, deci sâ cu- 
geți ; meditdri, cum 
spuneau latinii, a mă
sura, a cumpăni, a 
cin țări, mai popular, a 
simți și a gindi, fie 
că o faci cu mijloace
le discursive ale omu
lui de rind, ori ca fi
losof, savant, artist, 
ori poet, e unu și a- 
celași lucru. Problema 
e doar de grad de 
concentrație ■ 5i mij
loace specifice de ex
presie. Și se meditea
ză de cind omul e 
stăpîn pe cuvint. de 
cind il. folosește ca 
simbol Imagistic, sim
bolic, sonor, plastic 
ori la cel mai ab
stract mod posibil. 
Cuvintul se găsește 
intr-o formă fonetic 
inedită in aproape 
toate limbile Indo-eu- 
ropene. Toți medităm, 
adică măsurăm cu 
posibilitățile noastre

de a judeca, dar, de
sigur, nu toți la fel.

Să ne referim la 
existență, ca atare, 
deci la ceea ce este 
la Indemina oricui. 
Existăm ! chiar dacă 
ar fi un vis, cum ii 
plăcea să creadă lui 
Berkeley. Existenția
liștii insă, filosofi, 
savanți ori poeți (poa
te și unii oameni de 
rind, dacă inccp să 
piardă terenul de sub 
picioare) spun că e- 
xistența aceasta e 
absurdă. Firește că a- 
ceasta nu-i împiedică 
să trăiască și, dacă se 
poate, chiar bine. In 
concluzie, nu sini 
toți de aceeași păre
re. Unii, ca părintele 
spiritual al existen
țialismului, Kierkega
ard. pretind că nu
mai Dumnezeu nu e 
absurd (deși acest 
Dumnezeu nu promi
te nimic, nici măcar 
un paradis după 
moarte, dacă-1 me
riți). Alții se refugia
ză ln disprețul fată

de lume, căci, cum 
susțin, ne e străină și 
dușmănoasă. Totuși 
continuă să trăiască, 
cu scirbă, in acest u- 
nivers damnat N-am 
sâ-i înșir pe toți.

Diametral opus exis
tențialismului, care și

cunoscute) atenția a- 
supra alienării ce 
rezultă social inevita
bil din proprietatea 
asupra mijloacelor de 
producție. Exploata
tul iși urăște tot mai 
mult stăpînii, inclusiv 
chinuitoarea 
ce trebuie
patronul detestă 
mai mult pe cel din 

stoarce tot mai 
profit. Exploa- 

este in stare 
aceasta de

muncă 
s-o tacă ; 

tot

Insemnări de
Mihai BENIUC

alienării 
deplinei instrăî- 
de lumea dată) 
marxism-leninis- 
o filosofie izvo-

la unii artiști a atins 
fenomenul
(al 
nări 
este 
mul,
rită din masele popu
lare detestate de exis
tențialiști, considera
te de aceștia ca duș
man de moarte al spi
ritului, propagind îm
potriva lor ura și nu- 
mindu-le cu dispreț : 
vulgul.

Marx, prin 1846, a 
atras in scrieri (ulte
rior cunoscute și re-

care i 
mult 
ta torul 
pentru 
orice, inclusiv de răz
boaie nimicitoare, dar 
aducătoare, pentru el, 
de venituri. Sint două 
lumi dintre care orice 
semn de împăcare 
piere definitiv.

Nu e cazul să dez
volt aceste 
cunoscute, 
nul de 
luat — cum se știe — 
proporții 
toare Ln 
pitalistâ, 
său film comico-satiric 
„Luminile orașului**,  
Charlie Chaplin a zu
grăvit realitatea — ce

probleme 
Fenome- 

alicnare a

jngrljoră- 
lumea ca- 
In genialul

ne-o creează „lumea 
nouă".

Citind tot felul de 
cărți, mai optimiste, 
mai pesimiste cu pri
vire la progres, dato
rate unor autori occi
dentali. mi s-a părut 
că, dacă ar fi să ne 
luăm după aceste 
cărți, de la epoca pa
leoliticului, trecind 
prin neolitic, bronz și 
fier, am nimerit in e- 
poca de hirtie. Sigur, 
eu sint un om al hir- 
tiei, că scriu. Dar, 
scriu pentru hirtie 7 
Nu ! Scriu pentru e- 
nergia atomică, in
terstelară, a organis
mului viu, scriu pen
tru izbinda electroni
cii, a ciberneticii, care 
să faciliteze cugetarea 
și progresul uman...

Cu toată bătrinețea 
mea, mă duc în ora
șele care au cunoscut 
o schimbare la 
de necrezut și nu 
ce comparație să
(Continuare 
în pag. a Vl-a)

fats 
știu 
gi-
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Aflațl încă sub puternica im
presie prUejuiAă de recenta vizită 
în Statele Unite ale Americii. co
muniștii si toți ceilalți oameni ai 
muncii din județul nostru — se 
spune in telegrama Comitetului ju
dețean DOW al P.C.R - iși ex
primă cele mai profunde senti
mente de mulțumire, de stimă si 
înaltă prețuire pentru prodigioasa 
si neobosita aci ivi te te pe care a 
desfâșurat-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu pasiunea șl abnega
ția care U caracterizează. pe tot 
parcursul strălucitei misiuni in 
S.U.A.

Ne-am bucurat și de data aceasta 
de faptul că. exprimind in mod 
creator poziția partidului nostru 
în ceea ce privește relațiile inter
naționale, datorită darviziunii dv. 
științifice si consecventei atitudini 
Înalt patriotice și profund interna
ționaliste. prestigiul României so
cialiste «a continuat sâ crească.

Permiteți-nc, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să salutăm cu 
deosebită satisfacție rezultatele is
toricei vizite pe care ați făcut-o 
recent în Statele Unite ale Ame
ricii și să vă asigurăm de favtul 
că piJdu.toarea și strălucita dum
neavoastră activitate, în tară și 
peste hotare, ne dă noi imbolduri 
in muncă, no mobilizează la înde
plinirea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor ce no revin și anca ia- 
menitelor asumate. pentru a ne pu
tea aduce. în și mal mare măsură, 
contribuția la măreața operă de 
edificare a societății socialiste 

multilateral dez
voltate in patria L __ L___
noastră.

Contactele și 
convorbirile avu
te, semnarea de
clarației comune, 
întreaga dum
neavoastră acti
vitate desfășura
tă cu acest prilej rn
— se relevă in n ■ I
telegrama Corni- KH ■ I
tctului județean FW
TULCEA "" "1
P.C.R. — 
mons trează 
o dată 
tea politicii ex
terne. marxist- 
lcniniste a parti
dului nostru, ale 
cărei coordonate 
au fost stabilite 
de Congresul al 
X-lea al P.C.R., 
aduc o nouă și 
imoortantă con
tribuție la creș
terea prestigiu
lui internațional 
al României so
cialiste. care se 
afirmă cu con
secvență și înal
tă responsabilita
te 
de . ___
destindere învia
ta politică contemporană, în asigu
rarea triumfului ideilor de pace și 
bună înțelegere intre toate statele 
lumii, indiferent de mărimea și o- 
rinduirea lor socială.

înalta misiune de pace, priete
ni© si colaborare pe care ati inde- 
plinit-o în S.U.A. a evidențiat din 
nou că în c.ana actuală toate ță
rile pot și trebuie să devină fac
tori activi ai asigurării păcii.

Asigurăm conducerea partidului • convorbirilor pe care le-ați1 1. no non rrxalșl statului, pe dumneavoastră, to
varășe secretar general, că oamenii 
muncii tulceni, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
vor milita cu dăruire patriotică 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din planul național unic de 
dezvoltare economi co-socială pe 
gnul 1974. că vor face totul pentru 
transpunerea in viață a ooliticii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru.

S.U.A . se subliniază în telegrama 
Biroului CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCI] DI NAȚIONALI
TATE MAGHIARA din Republica 
Socialistă România.

Rezultatele deosebite ale aces
tei vizite constituie pentru noi, ca 
Șl pentru întregul popor român, 
un autentic motiv de bucurie și 
mindrie, un puternic stimulent de 
muncă creatoare. închinată 
zării țelurilor nobile ale j 
lui, propășirii necontenite 
triel noastre comune.

i reali- 
partidu- 

a pa-

Împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii de naționalitate 
germană au urmărit cu viu inte
res și mindrie patriotică rodnica 
activitate pc care ați desfâșurat-o, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in cadrul vizitei între
prinse împreună cu tovarășa 
Elena Cteaușercu in Statele Unite 
ale Americii, se arată in telegra
ma adresată de Biroul CONSILIU
LUI OAMENILOR MUNCII DF 
NAȚIONALITATE GERMANA dm 
Republic.! Socialistă România.

Permiteți-nc, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să dam glas • 
recunoștinței noastre pentru neo
bosita dumneavoastră activitate in 
slujba mărețelor aspirații nlc po
porului român de pace, prietenie 
Si înțelegere intre popoare.

Bind glas sentimentelor 
animă în aceste zile intreăga miș
care pentru pace din țara noastră 
— se spune in telegrama COMI-

popor,

ce

RULUI ECONOMIEI FORESTIERE 
și materialelor di: CON
STRUCȚII — vizita dumneavoas
tră se înscrie ca un important 
eveniment istoric, deschizător de 
noi orizonturi pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie șl colaborare 
intre România și Statele Unite șl 
ca o contribuție de o importanță 
excepțională la cauza destinderii șl 
bunei înțelegeri Intre popoare, la 
cauza păcii și cooperării interna
ționale.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că sin tem pe deplin mobi
lizați in realizarea sarcinilor ce no 
revin și că vom face totul pentru 
a ne spori contribuția la traduce
rea In viață a prevederilor cuprin
se în acordurile încheiate, partlcl- 
pind in acest fol la accelerarea 
ritmului de dezvoltare multilate
rală a patriei noastre dragi.

Manifestările do simpatie 
prietenie alo poporului american, 
înalta apreciere șl stimă exprimate 
la adresa personalității și rolului 
dumneavoastră In viața Internațio
nală sini încă o dovadă a justeții 
politicii externe promovate de 
partidul și statul nostru, politică 
ale cărei principii le-ați Inițiat și 
le transpuneți cu consecvență In 
practica vieții social-politico con
temporane — se spune in tele
grama PREZIDIULUI ACADEMIEI 
DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLI
TICE.

Exprimindu-ne deplina și fi
reasca noastră adeziune la politica

șl

Nicolae Ceaușescu, rA desfășoare 1 
in continuare o activitate labo
rioasă pentru a-și spori contribu
ția la Înfăptuirea politicii partidu
lui și statului in domeniul comer
țului exterior, Ia realizarea In con
diții optime a sarcinilor ce ne re
vin din înțelegerile stabilite pen
tru dezvoltarea colaborării șl coo
perării economice cu alte țări.

InAlta apreciere de care se bu
cură pe toate meridianele globului, 
rezultatele acestei vizite care p 
arătat că pot exista relații pe bază 
de egalitate intre state, indiferent 
do orinduireR socială șl mărimea 
acestora, politica științifică, clar
văzătoare a partidului nostru care, 
prin dumneavoastră, s-a făcut cu
noscută. o dată mal mult pe are
na politică internaționala, a con
stituit pentru noi un prilej de bu
curie și mindrie ...........
arată în telegrama
LUI I------ZZ“’_Z. ____
ȚIILOR DE MAȘINI GRELE.

Exprimindu-ne adeziunea depli
nă față do rezultatele fructuoase 
ale vizitei concretizate In Impor
tante documente comune încheiate, 
sintom conștient! că ne revin obli
gații tot mal mari pe linia Înfăp
tuirii sarcinilor privind realizarea 
obiectivelor pe anul 1973 și pentru 
îndeplinirea prevederilor cincina
lului inainte de termen.

patriotică — se
MINISTERU- 

1NDUSTR1EI CONSTRUC-

Corespondenții „Scînteii“ transmit:

IERI, ÎN TARĂ

al 
de- 

tncă 
juste-

ca un factor 
progres și

Milioanele de femei din patria 
noastră au urmărit cu adincă mul
țumire și mindrie patriotică nobila 
solie de pace, prietenie și colabo
rare. pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu. 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu ați îndeplinit-o cu 
înaltă răspundere, in numele po- 

. porului român, in Statele Unite ale 
Americii — se'spun« în telegrama 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
FEMEILOR.

Militante active pentru traduce
rea in viață a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, profund interesate in men
ținerea păcii, in apărarea vieții co
piilor și a liniștii căminelor. fe
meile din România — muncitoare, 
țărance, intelectuale. fără deose
bire de naționalitate — iși exprimă 
cu emoție recunoștința vie și de- 

• plina aprobare față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducător iubit și inoercat al po
porului român, personalitate mar
cantă a vieții internaționale con
temporane.

Dind expresie sentimentelor una
nime ale femeilor din orașele și 
satele țării. Consiliul Național al 
Femeilor vă asigură și cu acest 
prilej, 9timate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărârea lor de a 

. contribui tot mai activ la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră, la a- 
firmarea tot mal viguroasă a na
țiunii române în lume.

Vizita a demonstrat in mod stră
luci — se subliniază in telegrama 
MINISTERULUI AFACERILOR 
EXTERNE — că țări apaxținind 
unor sisteme social-politice dife
rite, de mărime și potențial dife
rit, pot și trebuie sâ găsească in 
zilele noastre acele căi care să le 
permită să participe activ la exa
minarea și soluționarea probleme
lor internaționale ale contempora
neității, să contribuie la acțiunile 
menite să ducă la consolidarea 
păcii și securității, la dezvoltarea 
colaborării și cooperării intre po
poare, la promovarea in continua
re a destinderii și înțelegerii in 
întreaga lume.

Exprimind recunoștință pentru 
sprijinul pe care vizita dumnea
voastră in S.U.A. ” a
pentru activitatea 
Ministerului 
in -------
să vă încredințeze din 
vor face totul pentru a realiza in 
mod exemplar șarcinUe ce le revin 
in transpunerea in viață a politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, hotărîtă de. Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român, 
pentru a îndeplini indicațiile pre
țioase pe care le primim de la 
dumneavoastră, in vederea dezvol
tării cooperării politice și econo
mice internaționale in conformita
te cu interesele majore ale edifi
cării societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noastră.

îl reprezintă 
lor, lucrătorii 

Afacerilor Externe, 
frunte cu comuniștii, țin 

nou că

PE ADRESEI C. C. Al P. C. B,

o

CU BUNELE REZULTATE

împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii maghiari din 
România au urmărit cu viu inte
res și cju deosebită satisfacție des
fășurarea vizitei dumneavoastră in

H£ VIZITEI îi! S. U.A.
TETULUI NATIONAL PENTRU 
APARAREA PĂCII DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA 
— vă exprimăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
profunda satisfacție pentru strălu
citul act politic de prestigiu, de 
larg ecou și semnificativă rezonan
ță. pe care il reprezintă călătoria 
dumneavoastră in Statele Unite, 
pentru rezultatele concrete ale 

avut
. cu. personalități de cca mai mare 
răspundere din această tară.

Comitetul Național pentru ‘. 
rarea Păcii vede in activitatea 
dumneavoastră internațională cea 
mai mobilizatoare chemare pentru 
îndeplinirea in modalități mereu 
mai eficiente și pătrunse de cea 
mai înaltă responsabilitate a sarci
nilor și îndatoririlor ce ii revin.

internă și externă a Partidului 
Comunist Român, vă asigurăm, to
varășe secretar general, că înțele
gem să slujim cu devotament, prin 
întreaga noastră activitate, opera 
de dezvoltare a legăturilor externe 
ale țării noastre, de afirmare a 
principiilor pe care lc promovează 
România în viața politică interna
țională, indepllnindu-ne exemplar 
sarcinile ce ne revin ca activiști in 
domeniul activității științifice și 
ideologice.

Apă-

Asemenea întregului nostru po
por. UNIUNEA ZIARIȘTILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA, dind glas gindurilor și senti
mentelor tuturor gazetarilor din pa
tria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
vă adresează, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înalta prețuire și recunoștință pen
tru activitatea neobosită, profund 
patriotică ce o desfășurați in frun
tea partidului și statului nostru, că
reia i-ați adăugat recent încă un 
edificator exemplu prin rezultatele 
rodnice, multiple, ale vizitei între
prinse, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in numele României so
cialiste, in Statele Unite ale Ame
ricii, se spune in telegrama Uniunii 
ziariștilor.

Mindri de prestigiul României în 
lume, de mesajul său de pace și 
colaborare, al cărui strălucit pro
motor sintețl. ziariștii din presa 
tipărită și audiovizuală din Repu
blica Socialistă România țin să vă 
asigure și cu acest prilej, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor 
milita cu toată convingerea șl ener
gia pentru afirmarea înaltelor țe
luri ale politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Convorbirile purtate și documen
tele semnate demonstrează incă o 
dată creșterea prestigiului Româ
niei pe plan mondial, afirmarea 
pregnantă a rolului țărilor mici și 
mijlocii in menținerea și consolida
rea păcii, in așezarea relațiilor din
tre state pe baza normelor dreptu
lui internațional, indispensabile 
pentru făurirea unei lumi mai 
drepte, călăuzită de principiile echi
tății și ale legalității politice, se a- 
rată in telegrama ASOCIAȚIEI JU
RIȘTILOR DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMÂNIA.

Exemplul dumneavoastră strălu
cit de conducător încercat și înflă
cărat patriot însuflețește pe cei 
14 000 de juriști din țara noastră in 
activitatea lor consacrată intăririi 
legalității și ordinii de drept so
cialiste, triumfului ideii de drep
tate și justiție, pentru așezarea în
tregii vieți sociale pe baza princi
piilor eticii și echității socialiste.

Primirea ce v-a fost rezervată in 
Statele Unite, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, este 
incă o dovadă grăitoare a stimei, 
respectului și considerației de care 
vă bucurați atit dumneavoastră, 
personalitate marcantă pe plan 
mondial, cit și poporul român, ale 
cărui aspirații pentru o lume in 
care să domnească pacea, priete
nia. dreptatea socială, neamestecul 
in treburile interne, respectul su
veranității au fost susținute de că
tre dumneavoastră in toate ocaziile 
pe care vi le-a oferit această me
morabilă vizită — sc- scrie in tele
grama MINISTERULUI INDUS
TRIEI UȘOARE.

Toți lucrătorii Ministerului In
dustriei Ușoare, ai centralelor șl în
treprinderilor noastre vor face lo
tul pentru a asigura realizarea sar
cinilor ce ne revin, astfel incit să 
putem realiza cincinalul înainte de 
termen in conformitate cu angaja
mentele asumate la Conferința Na
țională a partidului.

Prin valoarea convorbirilor pur
tate și a documentelor inchejate — 
se arată in telegrama MINTSTE-

Cei două milioane de purtători 
ai cravatelor roșii cu tricolor, co- 
mandanții-instructori și celelalte 
cadre care muncesc cu pionierii au 
urmărit cu deosebit interes și cu 
mindrie patriotică vizita pe care 
ați efectuat-o recent în Statele
Unite ale Americii — se spune in 
telegrama CONSILIULUI NATIO
NAL AL ORGANIZAȚIEI ----
NIERILOR.

întreaga dumneavoastră 
tate, dedicată bunăstării și 
cirii poporului nostru, abnegația și 
consecvența revoluționară cu care 
conduceți, in fruntea partidului Și 
statului, destinele României pe 
drumul socialismului și comunis
mului sint pentru masele largi 
populare și mai ales pentru tine
rele generații un strălucit exemplu 
de patriotism Înflăcărat, de abne
gație și consecvență puse in slujba 
celor mal nobile idealuri comu
niste.

PIO-

activi- 
ferl-

Această vizită constituie o con
tribuție remarcabilă la statornici
rea unor relații trainice de pace, 
colaborare și prietenie, pe care 
România socialistă le promovează 
ferm cu toate statele lumii — se 
spune in telegrama adresată de 
CONSILIUL NAȚIONAL PEN
TRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE.

Oamenii de știință români, toți 
specialiștii noștri din activitatea de 
cercetare științifică și de dezvol
tare a tehnologiilor modeme iși 
exprimă nemărginita lor admirație 
față de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul iubit al partidului si 
stalului, personalitate proeminentă 
a vieții politice internaționale con
temporane, continuatorul strălucit 
al viguroasei tradiții politice uma
niste, românești, neobosit luptător 
pentru pace și colaborare interna
țională.

Cu deosebită bucurie și satisfac
ție am luat cu toții cunoștință de 
înaltele distincții științifice și ti
tluri academice conferite tovarășei 
Elena Ceaușescu de către presti
gioase foruri ale științei și tehno
logiei din Statele Unite ale Ame
ricii, in semn de prețuire adincă 
pentru rezultatele remarcabile ob
ținute in munca de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică, pre
cum și de orientare și coordonare 
a întregii ramuri a chimici din 
țara noastră.

Vom face totul pentru ca impor
tantele programe românești de cer
cetare științifică și dezvoltare teh
nologică, elaborate din indicația 
dumneavoastră, sâ contribuie, in 
mod hotărltor, la dezvoltarea eco
nomică și socială a României 
cialiste, la lărgirea cadrului
cooperare fructuoasă cu toate țările 
lumii, la statornicirea unei trainice 
păci și Înțelegeri intre popoare.

Am studiat cu cea mai mare a- 
tențic documentele încheiate cu 
prilejul vizitei care reprezintă ca
drul juridic necesar dezvoltării re
lațiilor bilaterale șl pune temelia 
unei conlucrări și colaborări și maj 
largi pe plan economic și tehnico- 
științific — se arată In telegrama 
primită din partea lucrătorilor 
NISTERULUI COMERȚULUI 
TERIOIL

Ministerul nostru. Împreună 
celelalte ministere economice 
borează programul de măsuri pen
tru realizarea și valorificarea posi
bilităților multiple de extindere a 
colaborării economice reciproc 
vantajoase Intre cele două țări.

Lucrătorii din Ministerul Co- 
Extcrior se angajează 
conducerea partidului, 
dumneavoastră perso- 

si stimate tovarășe

so-
de

mertului 
față 
față 
nai.

de 
de 

iubite

MI- 
EX-

cu 
ela-

a-

Rezultatele fructuoase ale vizitei 
în S.U.A., semnarea cu acest prilej 

a unor importan
te documente și 
acorduri bilate
rale au pus baze 
trainice 
lor 
între 
Socialistă 
niaț și Statele
Unite ale Ameri
cii, au <‘ 
perspective 
pic pentru diver
sificarea acestora, 
inclusiv in dome
niul turismului, 
în interesul celor 
două țări și al 
intensificării co
laborării interna
ționale — se a- 
rată în telegra
ma MINISTERU
LUI TURISMU
LUI.

Toți lucrătorii 
din turism. in 
frunte cu comu
niștii, se anga
jează să ducă la 
îndeplinire. cu 
toată dăruirea, 
foate sarcinile ce 
le revin din do
cumentele de par
tid și de stat, din 
indicațiile dum
neavoastră. con
vinși fiind că 

astfel vor contribui, alături de în
tregul nostru popor, la ridicarea 
pe noi culmi a patriei noastre so
cialiste, la sporirea continuă a 
prestigiului și rolului ei in lume.

împreună cu Întregul nostru 
popor, ne exprimăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. senti
mentele de deosebită satisfacție și 
mindrie pentru rezultatele remar
cabile obținute în cursul vizitei*  
dumnea^da£ț^‘)ti( Statele Unite ale 
Americii — o nouă și strălucită so- 
liece exprimă dorința de prietenie 
și (coopeWirb /ihfemațională a po
porului român — s? spune In te
legrama MINISTERULUI APROVI
ZIONĂRII TEHNICO-MATERIVLE 
ȘI CONTROLULUI GOSPODĂRI
RII FONDURILOR FIXE.

Vă asigurăm că vom depune 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
in mod exemplar a sarcinilor ce 
ne revin cu privire la asigurarea și 
dezvoltarea bazei materiale a pla
nului unic de dezvoltare economică 
și socială a patriei, la gospodări
rea mai bună a resurselor mate
riale și a fondurilor fixe de care 
dispune economia noastră.

relațil- 
economice 
Republica 

Rom ft-

deschia 
> am-

In telegrama Consiliului de con
ducere al ASOCIAȚIEI ..ROMA
NIA" se exprimă Înalta prețuire șl 
profunda admirație pentru rezulta
tele rodnice ale vizitei. în Statele 
Unite ale Amerlcll.

In mod deosebit am reținut cal
da primire pe care v-au făcut-o 
cetățenii americani de origine ro
mână din Cleveland $1 alte orașe, 
se spune In telegramă, o nouă do
vadă a respectului de care se 
bucură politica clarvăzătoare a 
României socialiste, opera desfă
șurată de dumneavoastră personal, 
pentru o pace durabilă In lume.

Așezămintul nostru, care prin 
statutul său iși propune sâ promo
veze aceste țeluri in rîndurile ce
tățenilor străini originari din 
România, a găsit In activitatea 
dumneavoastră neobosită o pildă 
nobilă, mobilizatoare, de Înțelep
ciune, curaj șl realizări constructi
ve, pildă ce va călăuzi șl Însufleți 
permanent munca noastră de viitor.

Alături de întregul popor, mem
brii UNIUNII SOCIETĂȚILOR DE 
ȘTIINȚE MEDICALE din Repu
blica Socialistă România — se 
subliniază in telegrama biroului 
executiv al acestei uniuni — «- 
preciazâ vizita dumneavoastră ca 
o nouă contribuție la fundamenta
rea politicii de destindere și de co
operare internațională. Toți mem
brii uniunii noastre, conștienți de 
faptul că datorăm conducerii de 
partid și de stat, dumneavoastră 
personal, iubite șl stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, admirabilele 
condiții de muncă și de viață in 
care ne desfășurăm activitatea, ne 
angajam să depunem toate efortu
rile pentru continua ridicare a ni
velului profesional și științific, să 
luptăm pentru o asistență medica
lă de cea mai bună calitate.

Telegrame șl scrisori de a- 
probare a rezultatelor vizitei in 
S.U.A.. de adeziune la întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru s-au mal 
primlt-dln partea : COMITETELOR 
MUNICIPALE BRAȘOV, PITEȘTI, 
BUZĂU ALE P.C.R. ; ORGANIZA
ȚIEI JUDEȚENE BRĂILA A 
U.T.C. : colectivelor de muncă de 
la ȘANTIERELE NAVALE DIN 
GALAȚI ȘI CONSTANTA. CEN
TRALA INDUSTRIEI CONFEC- 
ȚIILOR-BUCUREȘTI, ÎNTREPRIN
DEREA DE AUTOTURISME-PI- 
TEȘTI, CASA DE ECONOMII ȘI 
CONSEMNAȚIUNI ; INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI 
TEHNOLOGICE PENTRU RAFI
NĂRII ȘI INSTALAȚII PETRO- 
CHIMÎCE-PLOIEȘTI. GRUPUL 
AERONAUTIC BUCUREȘTI ; din 
oartea ASOCIAȚIEI SCRIITORI
LOR DIN CLUJ ; precum șl din 
partea membrilor cooperatori și 
locuitorilor din numeroase comune.^

la Întreprinderea laminorul de tablă din galați

Primele tone de tablă din oțeluri inoxidabile
înalt aliate și refractare

Am dat ieri, 15 decem
brie a.c., curs unei invi
tații care suna mai mult 
a reproș. De ce ?

— De multe ori — ne 
spunea inginerul Victor 
Scorțeanu, directorul În
treprinderii laminorul 
de tablă din Galați, trăim 
in umbra combinatului 
siderurgic. Mulți gazetari 
uită de noi, de colecti
vul nostru, deși...

Cînd am pășit pe poar
ta întreprinderii, lamino- 
riștii de aici sărbătorise
ră deja... anul nou. Ei au 
realizat integral sarcini
le de plan pe anul 1973. 
Aceasta le-a permis — 
pe baza unor estimări — 
să se angajeze ca pină 
la sfirșitul anului să rea
lizeze o producție globală 
și marfă suplimentară 
față de prevederile de 
plan, însumind 41 milioa
ne și respectiv 40 milioa
ne lei, care se va concre-

tiza in producerea peste 
plan a 2 800 tone lamina
te finite pline.

Să ne îngăduim insă o 
întoarcere in timp.

— Ce a însemnat pen
tru laminoriștii de aici 
anul 1973 ?

— In primul rînd. trans
punerea în viață a unei 
sarcini date de secreta
rul general al partidului, 
cu privire la creșterea 
numărului sortimentelor 
de laminate — ne spune 
inginerul Petre Nartca, 
șeful biroului progra
mare. Mai concret, am 
livrat în acest an circa 
370 de sortimente, cu 100 
mai mult față de anul 
trecut.

Sfirșitul acestui an a 
adus colectivului de aici 
o satisfacție deosebită : 
obținerea primelor 100 de 
tone de tablă din oțeluri 
inoxidabile înalt aliate 
și refractare.

— Pentru noi. succesul 
aceste constituie mai 
mult dccit o ambiție pro
fesională, afirmă ingi
nerul Victor Scorțeanu. 
Practic, • ci constituie o 
premieră națională, intrv- 
cit sint primele cantități 
de asemenea produse 
realizate in laminoarele 
noastre. Obținerea ta
blei inox comportă o teh
nologie extrem de com
plexă. Am pornit însă 
de la ideea că este un 
reper deosebit de solici
tat in industriile chi
mică, ușoară, in construc
ția de mașini, în între
prinderile de utilaj mi
nier și de vagoane, în
deosebi pentru calitățile 
sale anticorosive, refrac
tare etc. Experimentul 
nu a fost prins în nici 
un fel de plan. S-a lu
crat neîntrerupt săptă- 
mini in șir. Printre auto
rii acestei realizări se nu

mără inginerii Gheorghe 
Maimon, șeful secției la
minoare, Petre Udrescu, 
tehnolog, secretar al co
mitetului U.T.C., cont D- 
lorui Ion Balaban, ingi
nerul Emanuel Gabor, 
maistrul D. Ivan, laml- 
natorii Gheorghe Ispas șl 
Ion Zaharie, decapatorii 
Ion Munteanu, Cezar Ni- 
colau, Sandu Codrescu, 
C. Manole și alții.

Desigur, așa după cum 
am aflat din discuțiile 
purtate in această acțiune 
proprie. în acest efort co
mun de inteligență, la 
care nu s-a făcut nici un 
fel de economie, cei a- 
mintiți au fost sprijiniți 
in mod direct de Centra
la industrială siderurgică 
București, I.C.E.M. și 
C.P.C.M. Galați.

Tudorel OANCEA

IN SISTEMUL DE IRIGAȚII ARAD

Stația de pompare „MureșeT 
la parametrii proiectați

Avem legătura tele
fonică cu întreprinde
rea de .^plo^tare a lu
crărilor dg i.l îmbunătă
țiri funciare Arad. 
Inginerul ,, .pjiqcipaJ. 
Iuliu Szabo, ;u>e rela
tează :

— Stația de pompare 
„Mureșel", din cadrul 
sistemului’ de irigații 
Arad, la care s-au exe
cutat ample lucrări de 
modernizare, funcțio
nează la parametrii 
proiectați.

— Care este impor
tanța obiectivului la 
care vă referiți ?

— în primul rînd, 
stația asigură apa in
dustrială pentru cen
trala termică a muni
cipiului Arad și pentru 
topitoria de cînepă 
din Iratoșu. Totodată,

stația va furniza apa 
necesară irigării cul
turilor agricol^ pe 
cirța 3 000 ha .ap.ajți- 
nind întreprinderii 
agricole de s^t.„Mu- 
r'eșV-vPecica, coopera
tivelor agricole Bujâc- 
Arâd, Tumu, „Ogorul" 
și „Timpuri noi"- 
Pecica. Menționez că 
stația a fost dată in 
exploatare cu 40 de 
zile mai devreme de- 
cit termenul planificat, 
iar obiectivul ca atare 
a fost executat peste 
prevederile de plan.

— In ce constau lu
crările de modernizare 
efectuate ?

— Stația a fost echi
pată cu patru electro- 
pompe tip „Brateș" cu 
o capacitate mult mai 
mare decit cele 10 mo-

topompe care funcțio
nau înainte. Prin in- 

. locuirea vechilor mo- 
țopompsse realizează 
importante economii 
de. combustibili. • In 

, cursjd-.unul an, pentru 
acționarea motopom- 
pelor se consumau 
motorină și ulei in va
loare de peste 200 000 
lei. Acum, cheltuielile 
anuale la cele 4 agre
gate electrice de pom
pare se ridică la nu
mai 120 000 Iei. In 
plus, prirj darea in fo
losință a stației s-a 
creat posibilitatea ca 
apa să poată fi aspi
rată indiferent de ni
velul apei in riul 
Mureș.

Constantin 
SIMION

Șantierul termocentralei 
Turcen!

Au început lucrările 
la barajul de pe Jiu

La 5 septembrie 1972 un ex
cavator infigea prima cupă in
tr-un teren absolut viran, la 
circa 1 kilometru de localitatea 
Turceni. Era „gongul" inaugu- 

al constructorilor veniți aici 
pentru a ridica una din cele 
mai mari termocentrale ale ță
rii. cu un potențial final de 
2 640 MW. Ieri, 15 decembrie 
1973. ne aflam din nou la Tur
ceni pentru a consemna un 
nou start de muncă : este vor
ba de începerea lucrărilor la 
ecranul de etanșare in vederea 
ridicării barajului de pe Jiu. 
întreaga lucrare se va executa 
fără devierea apei, adică în pli
nă albie a Jiului. Discutăm cu 
maistrul Aurei Stănciulescu, șe
ful lotului baraj.

— Nc-am angajat să ter
minam lucrarea cu 30 de zile 
mai devreme. Așa că nu avem 
timp de pierdut.

Mihai DUMITRESCU

■ /L..

Școala superioară a învățămintului
(Urmare din pag. I)

cazane și turbine cu abur, prin care 
se urmărește realizarea la întreprin
derea „Vulcan11 a cazanului destinat 
valorificării zăcămintelor de șisturi 
bituminoase, descoperite recent in ța
ra noastră ; colectivul catedrei de 
mașini agricole lucrează la rezolva
rea unui număr de 4 teme privind 
perfecționarea mașinilor agricole ; 
catedra de automatică și-a propus 
elaborarea dispozitivelor specializate 
pentru conducerea prin calculator a 
proceselor tehnologice din industria 
chimică, din metalurgie, energetică 
etc. ; catedra de material rulant are 
in plan studiul modernizării locomo
tivelor Diesel-electrice prin adapta
rea lor la motorul de 4 000 CP. Iar 
acest șir poate continua prin enume
rarea tuturor catedrelor de profil și, 
cum vedeți, prin înglobarea unor te
me care concretizează cercetări din
tre cele mai avansate, chiar in ra
port cu preocupările științifice de ni
vel mondial. Dar atributul lor esen
țial, dincolo de apreciabila valoare 
economică realizată, rezidă cred in 
faptul că. pe această cale. învățămin- 
tul realizează o fuziune organică cu 
viața socială, Iar din procesul pregă
tirii viitoarelor generații de specia
liști sint neutralizate toate acele 
discontinuități de evoluție, tot ceea 
ce poate încetini deplina lor integra
re la viitoarele locuri de muncă. De
sigur. și pină acum invățămintul 
nostru tehnic superior a dat rezultate 
bune. Ceea ce se poate insă reproșa 
pregătirii inginerilor de pină acum 
este că ea avea un caracter prepon
derent teoretic, aoordindu-se in 
schimb o atenție mult mai redusă 
laturii tehnologice. De aceea o parte 
dintre absolvenții învățămîntului 
tehnic superior, deși reușesc să se 
adapteze la locul de muncă intr-un 
timp relativ scurt, mal resimt incă 
o discontinuitate intre ceea ce învață 
in institut și între ceea ce lucrează 
efectiv. Or. axarea cercetării cate
drelor pe teme direct productive iși 
află ai.ci, in pliminarea tuturor aces
tor discontinuități, o motivație esen
țială.

— în ce măsură legătura or
ganică a catedrei cu viata prac
tică favorizează perfecționarea 
procesului de invățămlnt ? Enu- 
rnerati. vă rugăm, citeva îmbu
nătățiri metodologice rezultate 
din inițiativa catedrelor în 
direcția integrării.

— Dcsfășurindu-și continuu propria 
lor activitate științifică in legătură

nemijlocită cu producția, uneori chiar 
in cuprinsul unităților economice, ai 
institutelor de cercetare și proiecta
re, catedrele au instituit practica, 
utilă de altfel tuturor factorilor din 
procesul integrării, ca o seamă de 
operații tehnice să se efectueze cu 
sprijinul studenților. E vorba de sti
mularea responsabilității fiecărui 
student, de deprinderea lui cu rigo
rile investigației multilaterale, cu a- 
plicarea deciziei optime in viața 
practică. Tocmai de aceea, in planul 
nostru de integrare pe anul 1973— 
1974, am prevăzut ca un colectiv de 
studenți și de cadre didactice de la 
catedra de automatică II să execute 
proiecte pentru Institutul de proiec
tări și automatizări. Facultatea T.C.M. 
are amenajat un atelier de proiecta
re, de fapt o bază mixtă de cerceta- 
re-prolectare in cadrul unei unități 
productive a M.I.U.. asigurată, de a- 
semenea, de un colectiv de cadre 
didactice și studenți. De curind, un 
atelier de proiectare s-a înființat și 
la întreprinderea „Semănătoarea", 
unde lucrează cadre didactice și stu
dent! din anii IV și V, iar la între
prinderea „Electronica", secția 280 a 
fost preluată integral de studenți ca
re lucrează efectiv sub conducerea 
unui colectiv al catedrei de radioco- 
munlcații. în cadrul convențiilor în
cheiate cu celelalte unități economi
co se prevede amenajarea unor sedii 
permanente pentru 8 catedre, Iar pe 
parcursul acestui semestru iși vor . 
stabili sedii permanente in între
prinderi și alte catedre. Este aceasta 
o mo-todă a muncii universitare care 
s-a dovedit deosebit de rodnică ; în
vățarea prin efectuarea unei activi
tăți utile, de înaltă ținută tehnico- 
științifică, in chiar ambianța produc
ției. Desigur, amenajarea unui sediu 
nu înseamnă Înfăptuirea do la sine 
a integrării ; subliniez acest fapt pen
tru coi Înclinați să acorde intiictate 
formelor in detrimentul conținutului. 
Rațiunea acestor sedii este ca. prin 
intermediul lor. cadrele didactice și 
studenții sâ desfășoare o activitate 
cu caracter de continuitate, intr-o 
ambianță instructivă și educativă cit 
mai unitară, privind asistența teh
nică acordată întreprinderilor, parti
ciparea la lucrări de cercetare soli
citate. la un schimb larg de infor
mații cu specialiștii producției. Ia or
ganizarea și desfășurarea unei activi
tăți studențești multilaterale în în
treprindere.

— Concret, ce înțelegeți prin 
activitatea studențească multi
laterală ți care sint rezultatele 
celei desfășurate pină azi ?

— Pe lingă activitățile studențești 
amintite mai sus, am in vedere des
fășurarea unor lucrări de laborator 
in secțiile uzinelor sau in unități de 
cercetare, elaborarea aici a proiecte
lor de an și de diplomă, prezentarea 
unor prelegeri sau susținerea de se- 
minarii in întreprinderi. Pentru a- 
cest an universitar, numărul ședin
țelor de laborator desfășurate direct 
in întreprinderi va fi de circa 150. Se 
prevăd, de asemenea, prezentarea in 
cadrul uzinelor a circa 35 ședințe de 
curs și susținerea a peste 60 ședințe 
de seminar la disciplinele cu carac
ter tehnologic. în proporție de peste 
60 la sută/ proiectele de an și de 
diplomă vor fi legate nemijlocit de 
producție, o parte dintre acestea e- 
foctuindu-se direct in unitățile pro
ductive, unde studenții desfășoară 
în acest scop practica de documen
tare. în plus, circa 5 000 de studenți 
își desfășoară în prezent activitatea 
productivă in ateliercle-școală și aJți 
5 700 in întreprinderi.

— Care sint cerințele, cu refe
riri concrete la metodologia ca
tedrelor, apreciate de dv. a nu-și 
fi aflat împlinirea necesară ? 
Cui apreciați că se datorează a- 
cest fapt și ce consecințe gene
rează la nivelul catedrelor ?

— Mă gindesc, de exemplu, la 
contribuția cadrelor didactice pentru 
a realiza prototipuri și a elabora pro
cese tehnologice noi. Cu toate suc
cesele obținute pină în prezent, a- 
ceastă contribuție este sub nivelul 
capacității de care dispun catedrele 
din institutul nostru. Unele cadre di
dactice s-au oprit in această acțiune 
atunci cind au intimpinat prima di
ficultate mai serioasă. Alte cadre di
dactice au considerat că rolul lor se 
rezumă exclusiv la activitatea de con
cepție și nu au urmărit întregul pro
ces (proiectarea, execuția, verifica
rea experimentală a performanțelor 
scontate), considcrind că aceste ulti
me faze ar reveni altora (întreprin
deri, centrale industriale, ministere). 
Desigur, o parte de vină o poartă 
conducerile facultăților și institutu
lui. care nu au urmărit întotdeauna 
înlăturarea dificultăților intimpinate. 
Dar răspunderea esențială este a ca
tedrelor. a membrilor lor. Adevăra
tul om de știință, din moment ce 
nutrește convingerea utilității unei 
creații a minții sale, trebuie să lupte 
cu pasiune, cu indirjire. pentru a o 
materializa, a o- pune in slujba so
cietății. Identificăm aici, cred, poate 
cea mai importantă sarcină a cate
drelor din institutul nostru.
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Furnizorii întreprinderii „Autobuzul" nu sint 
punctuali în onorarea obligațiilor contractuale 
DEFECȚIUNILE COOPERĂRII PUN IN CAUZĂ ÎNDEPLINIREA PLANULUI; FIECARE ZI POATE

ÎNSEMNA MULT PENTRU REMEDIEREA SITUAȚIEI — 
a reieșit dintr-o anchetă declanșată de un semnal adresat „Scînteii"

Primim zilnic la redacție din între
prinderi, de pe șantiere o serie de 
,,semnale critice”. în ultimul timp, 
multe dintre acestea vizează aspecte 
referitoare la nerespectarea discipli
nei contractuale, ceea ce se soldează 
cu nereallzarea sarcinilor de plan, cu

greutăți în desfășurarea normală a 
producției. Propunindu-șl să răspun 
dă unor asemenea semnale, ziarul 
,,Scîntela” se adresează direct celor 
implicați, solicitînd răspunsuri con 
crete în legătură cu modalitatea șl 
termenele de soluționare a probleme

lor. Sîntem convinși că unitățile res- 
tanțiere vor da dovadă de operativi
tate in îndeplinirea Integrală a obli
gațiilor legale asumate prin contract, 
pentru ca produsele planificate să fie 
neîntîrziat fabricate, corespunzător 
cerințelor economiei.

I n întreprinderea bucurerieanâ 
,,Autobuzul'' ritmul de lucru ina- 
ccastă ultimă lună a anului s-a 
accelerat, colectivul de aici fiind 
hotărit să recupereze cit mal mult 
din restantele înregistrate in îndc- 
pUnirea planului după 11 luni.

— In prima decadă a acestei luni 
am realizat 90 de autoutilitare. 65 
de autobuze si 7 troleibuze — ne 
spur» secretarul de partid al în
treprinderi;. tov. Ion Nenclu. A- 
c'ric rezultate sint însă sub cele 
din graficul ce ni l-am propus 
pentru recuperarea restantelor.

— De ce ?
— Furnizorii din tară nu și-au 

's Docta t obligațiile fată de intre- 
r Prinderea noastră, oricinuindu-ne

mari greutăți In realizarea olanu
lui de producție.

— Ce unităti au restante fată de 
..Autobuzul" ?.

— întreprinderea mecanică Mija 
(diferențiale oenlru autobuze șl 
troleibuze). întreprinderea de au
tocamioane din Brașov (axe fată, 
volane cu suport, robineti distri
buitori și mecanisme de direcție) 
$i întreprinderea de piese auto din 
Sibiu (pompe pentru ambreiaje și 
ștercătoare parbriz). Dacă ritmul 
do livrare a acestor repere nu se 
îmbunătățește sintem nevoi (1 să 
reducem „viteza" pe liniile de 
montaj a autoutilitarelor, troleibu
zelor și autobuzelor.

— Sinteti restantieri si la ster- 
căloarele de parbriz.

— Am fost... intrucit. în urma 
măsurilor luate, livrările către „Au
tobuzul" au intrat in Grafic de 
la Începutul acestei săptămini (10 
decembrie). Marți s-au expediat 
încă 100 de bucăți, iar pină vi
neri. 14 decembrie, vor fi execu
tate si livrate alte 600 de storcă
toare de parbriz. Pină la sfirșit-ul 
lunii ne angajăm Să livrăm in mod 
ritmic toate storcătoarele prevăzu
te In Grafice.

Cooperativa „înfrățirea" 
din Blaj

Deci, firul (încurcat, de ce 
oare ? și jrecut pe la cooperativa 
„înfrățirea" din Blaj) se oprește 
din nou la Brașov.

întreprinderea mecanică 
Mija

SOLICITAT! TELEFONIC, REPREZENTANȚII ACESTOR 
ÎNTREPRINDERI AU RĂSPUNS LA SEMNALUL 

„SCÎNTEII" :

întreprinderea 
de autocamioane 

din Brașov
— Sinteti restantieri fată de ..Au

tobuzul" in livrarea unor suban- 
samble necesare fabricării autouti
litarelor și autobuzelor. Ci nd re
cuperați rămânerea in urmă ?

— Cei de la „Autobuzul" vor 
sâ-si justifice nerealizările si le 
pun pe seama noastră, a replicat 
ine. Virgil Voivod, șeful serviciu
lui producție.

— Contractele n-au fost onorate 
totuși in te erai. Graficele de livrări 
nu sint respectate. Astfel. Dină ieri 
(13 decembrie), potrivit contractelor 
pe luna decembrie, trebuiau expe
diate 119 axe fată. 900 volane cu 
suporți pentru autoutilitare. 200 ro
bineti distribuitori. 300 mecanisme 
de direcție. In realitate. „Autobu
zul" a primit doar 51 de axe fată. 
215 volane cu suporți. 70 robineti 
distribuitori si 15 mecanisme de 
direcție.

— Este adevărat.. Dar la ..Au
tobuzul" există asemenea suban- 
samble în stoc.

— Afirmație inexactă. Bunăoară, 
acum sint necesare 245 de volane 
ru suporți. Si in magazie nu exis
tă nici unul. Deci, vă întrebăm 
din nou. cînd vor fi lichidate res
tantele ?

— Robineții distribuitori sint pre
gătiți de expediție spre București, 
în ceea ce privește mecanismele 
de direcție, circa 150 se află in sta

diul de finalizare și vor fi trimise 
imediat întreprinderii ..Autobuzul”.

— Dar cite volane cu suport 
vor fi expediate din cele 3 000 de 
bucăți contractate ?

— Repet, au asemenea piese în 
stoc.

(Nota redacției : Am luat 
legătura cu secretarul comi
tetului de partid de la „Au
tobuzul". care nc-a confirmat 
că nu există nici un volan cu 
suport in stoc. Toate au fost 
montate pe autovehicule).

întreprinderea
de piese auto din Sibiu
Interlocutor : Darie Munteanu. 

secretar al comitetului de partid ;
— Din cele 1 223 pompe de am

bre ia i contractate pentru luna de
cembrie. uzinei ..Autobuzul" Bucu
rești nu i s-a livrat nimic pină in 
prezent.

— Cauza ?
— Această situație se datorează 

cooperativei „înfrățirea” din Blaj 
(unde sint prelucrate piese de la 
întreprinderea de autocamioane 
Brașov), de la care nu a primit nici 
un semifabricat în fabrica noastră 
— unde se efectuează doar opera
țiunile de găurire. honuire. asam
blare. ca si probele de funcționa
re — există condiții de a se exe
cuta si livra toate pompele pre
văzute in grafice în numai 5—6 
zile de la primirea semifabricate
lor necesare.

Așadar, cooperativa ..înfrățirea" 
din Blaj nu și-a onorat contractele 
fată de l.U.P.A. Sibiu.

La telefon, președintele coope
rativei. Nicolae Trif, explică :

— E adevărat, din cele 50 000 de 
semifabricate pentru pompe de am- 
breiaj. cite trebuiau realizate in 
acest an. am expediat l.U.P.A. Si
biu doar 10 000. deoarece nu am 
primit piesele turnate necesare.

— De la cine ?
— ...De Ia l.U.P.A, Sibiu, care 

le procura de la întreprinderea de 
autocamioane din Brașov. Săntă- 
mina trecută am primit de la o 
unitate din Baia Mare — noul 
furnizor — 400 de bucăți, dar a- 
ceslea nu corespund calitativ.

Sunăm din nou la l.U.P.A. Si
biu.

— într-adevăr. întreprinderea de 
autocamioane din Brasov trebuia 
să livreze semifabricatele. Din 
4 000 de bucăți ce trebuie expe
diate in decembrie am primit doar... 
10 (zece).

Purtăm următorul dialog cu Pe
tre Niculcscu, directorul comercial 
al intreprinderii.

— Ați trimis pină ieri doar 61 
de diferențiale intreprinderii „Au
tobuzul”.

— Da. Si azi am oprit fabricația 
diferențialelor. Nu numai planul 
„Autobuzului" este periclitat in a- 
ceastă lună, ci și cel al unității 
noastre.

— Cauza ?
— De la întreprinderea de auto

camioane din Brașov, din 350 semi
fabricate din otel turnat care tre
buiau prelucrate si expediate în
treprinderii bucurestene. nu am 
primit dccit 30. în 11 luni, unita
tea din Brașov are o restantă fată 
de I. M. Mija de 2 028 bucăți sa
boți. echivalentul a circa 500 dife
rențiale.

— Se pot recupera restantele în 
această lună ?

— Capacitate de producție a- 
vem : avem si Grafice și planuri 
de măsuri. Dar ultimul grafic do 
livrare întocmit împreună cu I. A. 
Brașov a fost nesocotit chiar de a 
doua zi. în loc de minimum 100 bu
căți saboți pe zi. cit prevedea grafi
cul, am primit doar 20. Nu numai la 
semifabricatele pentru diferențiale 
s-au acumulat restante, ci la toa
te reperele din otel turnat, expe
diate de unitatea din Brașov.

ÎN LOC DE CONCLUZII :
1. ÎNTREPRINDEREA BUCUREȘTEANA „AUTOBUZUL". ÎNTRE

PRINDEREA DE AUTOCAMIOANE DIN BRAȘOV ȘI ÎNTREPRIN
DEREA DE PIESE AUTO DIN SIBIU FAC PARTE DIN CENTRALA 
INDUSTRIALA DE AUTOCAMIOANE Șl TRACTOARE DIN BRAȘOV.

2. RESTANTELE DE CARE AMINTIM ÎN ANCHETA SÎNT DE
TERMINATE DE ACEEAȘI UNITATE — ÎNTREPRINDEREA DE AU
TOCAMIOANE DIN BRAȘOV. IAR ȘEFUL SECȚIEI PRODUCȚIE. 
DIN UNITATEA BRAȘOVEANA CAUT A SA OCOLEASCĂ Ț’ROfcLE- 
MA ESENȚIALA: CIND SE VOR RECUPERA RESTANȚELE,

AȘTEPTAM UN RĂSPUNS COMPETENT Șl ANGAJAU JMN ȚARr r 
TEA CONDUCERII ACESTEI ÎNTREPRINDERI. A COMITETULUI 
DE PARTID. A CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII DIN CEN
TRALA DE RESORT.

Sondaj efectuat de :
Dan CONSTANTIN, Nicolae MOCANU, 
Nicolae BRUJAN, Constantin SOCI

I 
l

de schimb
Planul la piese de schimb al 

întreprinderii de reparații auto 
Cluj este de două ori mai mare 
ih 1974 decit in acest an. A- 
cesta va contribui la reducerea 
timpului de imobilizări in repa
rași a autovehiculelor. Vor fi 
asimilate circa 40 de repere 
noi. printre care piese ale di
recției și piese din distribuțio- 
motor. Unele din acestea au și 
fost lansate in fabricație. Prin
tre ele — supape admisie și 
r-vacuare. bulon sferic, cap bară 

i'.udmală, boit arc spate și

Pentru a face față acestui 
volum mare de piese de schimb
— ne .spune inginerul-șef al in
treprinderii. Gheorghe Cenan
— am trecut la redimensiona- 
rea formațiilor de lucru in ra
port cu sarcinile sporite de

Pentru formațiile de în-

trgținere. programul a fost fi
xat cu precădere in zilele libere 
sau duminicile, cind nu se lu
crează in producție. Am în
ceput. de asemenea, executarea 
calibrelor și S.D.V.-urilor pen
tru reperele ce se vor fabrica 
in trimestrul I. organizarea 
aprovizionării cu materiale. Ma- 
sinile-unelte au fost grupate in
tr-un flux tehnologic îmbună
tățit. pentru a face față cerin
țelor. S-a trecut și la rea nai i*  
zarea consumurilor specifice de 
materiale in vederea reducerii 
acestora, mai ales a metalului, 
prin aplicarea unor tehnologii 
avansate. Există deci create 
condi’ii pentru a face fată fa
bricării unui volum sporit 
piese de schimb în 1974.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'

(Urmare diD pag. I)

O deosebită importantă axe orga
nizarea științifică a producției in 
fiecare întreprindere, pentru ca sar
cinile de pian să fie îndeplinite 
integral, in condițiile unei efi
ciente economice sporite. In multe 
unități, in anul viitor structura 
producției diferă cantitativ și cali
tativ de aceea pe care o realizează 
In momentul de față. Programării 
Științifice a fabricației ii revine 
rolul de a asigura o Încărcare op
timă a utilajelor, un r.tm rațional 
21 producției, in concordanță cu 
termenele stabilite pentru expedie
rea produselor către beneficiari. 
Să luăm, deci, măsuri ca toate ca
pacitățile de producție să func
ționeze ireproșabil, cu randamerae 
superioare, in conformitate cu pro- 
grameie de fabricație stabilite. 
Formațiunile de lucru din secții șl 
ateliere trebuie să cunoască foarte 
bine, pină in cele mai mici amă
nunte, ce au de făcui în luna ia
nuarie. in tot trimestrul I. Să se 
a5 gure sculele, dispozitivele, apa
ratura'de măsură, control și regi2j 
d? care este nevoie. Pentru creș
terea productivității muncii.
câtor care are un rol esențial in 
realizarea planului pe 19i4. se Im
pun acțiuni dotările pentru inten
sificarea mecanizării și automati
zării producției, repartizarea rațio
nală a cadrelor calificate la locu
rile de muncă. Totodată, respecta
rea disciplinei tehnice 5Î tehnolo
gi ce devine o 
ordin pentru

înțeleagă că de rezultatele muncii 
lui depind nemijlocit dezvoltarea 
e-onomică și socială a tării, ridi
carea nivelului de trai al tuturor. 
Rămine ca o Îndatorire de seamă 
a organizațiilor de partid, de sindi
cat. de tineret ca. împreună cu 
conducerile Întreprinderilor, Să ac
ționeze, in mai mare măsură decit 
pină acum, pentru Întărirea ordi
nii și disciplinei, respectarea pro-

cerință de prim 
__ toți muncitorii, 

maiștrii, "șefii <3« ««» conducă
tori de întreprinderi. Fiecare, la 
locul său de activitate, trebuie să

Noi prețuri 
de contractare 

la struguri
Prin Ilotărirea Conciliului de 

Miniștri publicată in Buletinul 
oficial nr. 192, partea I, din 4 
decembrie 1973 au fost reașe
zate prețurile de contractare la 
strugurii de vinificare din une
le grupe de podgorii. Astfel, 
ÎRcepînd cu recolta anului 1974, 
in podgoriile din Grupa I 
prețul do contractare al stru
gurilor cu concentrația de za
hăr intre 136-230 grame la litru 
must cresc cu 1.78-2,00 lei la 
kilogram, iar la strugurii cu 
concentrația do poște 230 gra
me zahăr la litrei must — cu 
0,32-0,33 lei la kilogram. în pod
goriile din grupa a Il-a, prețu
rile cresc cu 1,10-1,45 lei la ki
logram pentru strugurii cu con
centrația de 136-221 grame za
hăr la litru must și cu 0,26-0.30 
lei la kilogram pentru strugu
rii cu o concentrație de perie 
221 grame zahăr la litru must. în 
podgoriile din categoria a IlI-a, 
pentru strugurii cu o concentra
ție de zahăr intre 136-213 gra
me zahăr la litru must prețu
rile se majorează cu 0,84-1.09 
lei la kilogram, iar la strugurii 
cu o concentrație de peste 213 
grame la litru must — cu 0.27- 
0,29 lei la kilogram. Noile pre
țuri de contractare stimulează, 
deci, pe producători să recolte
ze strugurii cind au o concen
trație de zahăr mai mică și se 
pot obține vinuri ușoare de 
consum curent, apreciate și so
licitate de consumatori.

Traverse

precomprimate

pentru calea ferată

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Cirstea). — Po
trivit cerințelor crescînde ale 
transportului feroviar modern, 
colectivul întreprinderii de po
duri metalice și prefabricate 
din beton din Pitești si-a dez
voltat. intre altele, și producția 
de traverse precomprimate 
pentru calea ferată. La ora ac
tuală. aici se fabrică sute de 
mii de traverse pe an, de 6 ori 
mai mult decit se realizau cu 
cîtiva ani in urmă. S-a îmbu
nătățit simțitor si tehnologia de 
fabricație a acestor traverse, 
impusă de noile tinuri de șină 
și de tronsoanele de cale ferată 
echipate cu sisteme centraliza
te electrodmamic. Totodată, co
lectivul unității piteștene rea
lizează nu numai traverse, ci 
ii -utilatele de fabricare a aces
tora. Cele două fabrici' de tra
verse de la Giurgiu si Aiud au 
fost dotate cu echipament in
dustrial executat la Intreprin-y 
derea de poduri metalice si 
prefabricate din beton Pi
tești.

întreprinderea intercooperatistă de sere București — complexul din Militari

cineva decit întreprinderile și 
centralele înseși, organele locale de 
partid și de stat trebuie să se 
ocupe, in acest sens, de întocmirea 
unor programe concrete de măsuri. 
Dată fiind importanța înfăptuirii 
acestor programe, se impune ca 
elaborarea lor să se facă sub 
conducerea și controlul organelor 
și organizațiilor de partid, care nu 
trebuie să admită măsuri formale.

PRODUCȚIA 
ANULUI 1974

gramului de lucru. Ele trebuie să 
vegheze ca programele de fabrica
ție să asigure o asemenea Încăr
care a capacităților de producție, 
un decalaj optim între secțiile de 
fabricație care să facă posibilă în
deplinirea planului in timpul nor
mal de lucru, reducindu-se orele 
suplimentare nejustificate in între
prinderi.

îndeosebi pentru obiectivele noi 
de investiții ce se vor pune in 
funcțiune, dar și pentru celelalte 
unități economice — In special in 
sectoarele deficitare : construcții de 
mașini, minerit, siderurgie, con
strucții — se ridică problema 
recrutării șl pregătirii munci
torilor calificați. Nimeni alt

ei să stabilească precis răspunderi 
pentru asigurarea cadrelor nece
sare fiecărei întreprinderi. Alături 
de aceste măsuri. încă de pe acum 
in fiecare unitate economică tre
buie să se treacă la perfecționarea 
programului de ridicare a pregăti
rii profesionale a tuturor cadrelor, 
concomitent cu aplicarea măsurilor 
menile să asigure folosirea ra
țională a forței de muncă in fie
care schimb, in fiecare secție in 
parte.

în vederea ridicării efic’enV 
economice, planul pe anul 1974 cu
prinde o serie de acțiuni pentru 
gospodărirea rațională. în condi
țiile unui regim strict de economii, 
a resurselor materiale alocate — a-

ceasta constituind o sarcină eco
nomică generală a tuturor organe
lor de partid și de stat. Pentru ca 
incă de la începutul anului viitor 
toate materiile prime și materiale
le. combustibilul și energia să 
fie utilizate rațional, drămuite 
cu strictețe, pe măsura ne
voilor reale, trebuie stabilite 
programe precise de reducere a 
consumurilor pe ficcard produs, 
in fiecare întreprindere. Aceste 
programe nu numai că se cer ne- 
intirziat definitivate, ci, pentru ca 
să aibă cit mai curind efectul 
scontat, este de datoria ministere
lor, centralelor și intrepriraderilor, 
organelor și organizațiilor de 
partid să treacă Imediat la transpu
nerea lor in practică.

Tolte conducerile de întreprin
deri și centrale să considere ca o 
îndatorire comunistă de primă în
semnătate încheierea de urgență a 
pregătirii producției anului viilor, 
crearea condițiilor pentru valorifi
carea superioară a întregului po
tențial tehnic, material și uman de 
earn dispun. Organelor și organi
zațiilor de partid le revine sarcina 
de a mobiliza activ și energic ca
pacitatea și inițiativa creatoare ale 
colectivelor din întreprinderi, ale 
cadrelor de conducere șl specialiș
tilor din unitățile economice, din 
ministerele de resort, pentru ca pro
ducția anului viitor să poată de
buta fructuos din primele zile, din 
primele decade, pentru ca activi
tatea economică să aibă asigurate 
toate condițiile materiale și teh- 
nico-organizatorice necesare reali
zării exemplare a prevederilor pla
nului unic de dezvoltare economică 
și socială a țârii in cel dc-al pa
trulea an al cincinalului.

Consfătuirea pe țară 
a constructorilor 

și montorilor din ramura 
energiei electrice

SIBIU (Corespondentul ..Scînteii”, 
Nicolae Brujan). — Timp de două 
zile, la Sibiu a avut loc o consfă
tuire pe țară a constructorilor și 
montorilor din sectorul energetic, 
organizată de Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor și Mi
nisterul Energici Electrice. In legă
tură cu rezultatele practice ale aces
tei consfătuiri am solicitat opinia to
varășului Radu Rădoi, inginer-șef al 
grupului .de șantiere „Electromon- 
taj"-Sibiu. participant la consfătui
re. care ne-a spus : „A fost o intil- 
nire deosebit dc rodnică. Cu această 
ocazie s-au stabilit soluții și măsuri 
nu numai de perspectivă, ci cu apli
cabilitate imediată, fiecare în parte 
aducind o contribuție concretă atil 
in ce privește scurtarea termenelor 
de execuție, cit și reducerea costu- 
ri’or și îmbunătățirea calității lucră
rilor”.

Participanții la lucrările consfătui
rii au adresat o telegramă Comite
tului Central al partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușcscu, prin care se 
angajează să-și consacre întreaga ca
pacitate și putere de muncă in ve
derea îndeplinirii exemplare a sar
cinilor ce revin ramurii energiei elec
trice din programul adoptat de Con
gresul al X-lea și de Conferința Na
țională ale partidului

PERSPECTIVĂ ’74

CEL MAI ÎNALT RITM BE

DIN ULTIMELE DOUĂ DECENII

s?
Zn
1974

Potrivit prevederilor planului. !n anul 1974 ritmul 
re a producției industriale, față de 1973, este de 16.7 
CEL MAI ÎNALT RITM DIN ULTIMELE DOUA 
Ca atare, industria va contribui, anul viitor, cu 68 
formarea venitului național și cu aproximativ două treimi la 
dotarea economiei cu mașini și utilaje.

Mai mult de o treime din sporul de producție industrială 
urmează să se obțină pe seama noilor capacități care vor in
tra in funcțiune.

Sporirea gradului de folosire a capacităților de producție 
numai cu un procent poate asigura obținerea unei producții 
suplimentare de 5 miliarde lei.

ELECTRONICA Șl PRODUCJIA

de crește
la sută — 
DECENII, 

la sută la

Specialiștii Institutului de proiectări tehnologice pentru in
dustria ușoară și ai Centralei industriale a bumbacului au 
elaborat și experimentat, cu ajutorul calculatorului, un model 
matematic privind optimizarea distribuirii și corelării sarcinilor 
de producție intre întreprinderile centralei. In esență se urmă
rește o mai bună încărcare a utilajelor și folosirea mai judi
cioasă a materiilor prime, potrivit posibilităților reale ale fie
cărei întreprinderi. Eficiență economică : anual economii in 
sumă de 32 milioane lei.

NU E VOIE SĂ NU ȘTII

Toți inginerii, economiștii de fermă, tehnicienii și mun
citorii permanenți din I.A.Ș. ;,vor învăța-, să- -conducă trac
torul, să formeze și- să manevreze- agregatele de ma
șini agricole. Această măsură, luată de departamentul 
agriculturii de stat în scopul unei . cit mai bune folo-. 
siri a parcului de tractoare, își va dovedi din plin eficiența dn« 
timpul campaniilor agricole. Pină la sfîrșitul anului viitor, 
80 000 de lucrători din I.A.S. vor primi carnete de calificare In 
meseria de tractorist.

Si in acest caz „bobocii*  
veni !

se vor număra toamna. Vom re-

CULTIVĂM OREZ ?

O uriașă tablă de șah, formată din 5 800 „pătrățele" cu latura 
de un kilometru. Aceasta este imaginea de ansamblu a celei 
mai mari orezării din țară de la I.A.S. Stăncuța. județul Brăila. 
In anul 1968 aici s-a bătut prima bornă a orezăriei. în anul ur
mător s-a obținut prima recoltă, iar in 1971 a fost terminată în
treaga lucrare. Eforturile făcute pentru ridicarea potențialului 
productiv al acestor pâminturi, renăscute și revitalizate prin- 
tr-un complex de lucrări hidroameliorative de o amploare fără 
precedent in țară, sint răsplătite cu dărnicie. Cu producția de 
orez obținută anul acesta se poate încărca un tren cu 1 600 de 
vagoane.

Rezultatul este. între altele, și o replică d^tâ scepticismului 
manifestat de unii specialiști cu privire la eficiența cultivării 
orezului in țara noastră.

PROMISIUNE VECHE, REÎNNOITA

De la Ministerul Industriei Ușoare aflăm că in acest an vor 
fi valorificate 21 000 tone deșeuri textile. 6 100 tone deșeuri din 
piele și 2 500 tone deșeuri de materiale plastice. în acest fel se 
vor economisi materii prime din care se pot realiza 15 milioane 
metri pătrați țesături tin lină ; 38 milioane metri pătrați țesă
turi tip bumbac: 1 200 000 perechi încălțăminte: fire tip in, 
cînepă și iută în valoare de circa 6 milioane lei. Recent, au 
fost încheiate contracte de cercetare cu institutele de speciali
tate in vederea valorificării unor deșeuri incă nefolosite ca : 
fire fine de relon — circa 500 tone anual — p.v.c. pe suport 
textil, tricot de P.N.A. ș. a.

DE LA 1 LA 10 DIFERENȚA ESTE DE 1 083 KG

„Clasamentul" primelor 10 județe 
acesta, cele mai mari producții 
perative-le agricole.

care au
medii de griu la

obținut, anul 
hectar in coo-

l De la 1 la

1. Ialomița — 3 404 kg 6. Timiș — 2 573
2. Constanta — 3 334 kg 7. Arad — 2 455
3. Brăila — 3 300 kg 8. Satu-Mare — 2 422
4. Tulcea - 2 682 kg 9. Olt — 2 357
5. Buzău - 2 677 kg 10. Bihor — 2 321

10. diferența este de 1 083 kg. C’- - - .e !

STERIL ÎNNOBILAT

Potrivit unei tehnici noi, elaborate de specialiștii Institutului 
de cercetări și proiectări pentru materiale de construcții din 
Capitală, sterilul carbonifer se înglobează in cărămizi. In timpul 
arderii, din cantitatea de căldură emanată de acesta o parte va 
fi utilizată pentru uscarea cărămizilor, iar altă parte va fi in
trodusă in sistemele de termoficare. pentru Încălzirea locuin
țelor.

Se apreciază că numai sterilul rezultat din Valea Jiului 
poate asigura materia primă și combustibilul necesare unui nu
măr de cinci întreprinderi noi — cu o producție anuală do 
60 milioane cărămizi — și o cantitate de căldură care ar putea 
ir.călzi 100 000 apartamente

MOMENT STATISTIC
• Pentru recolta anului 

viitor se vor folosi peste 70 
de soiuri și hibrizi realizați 
de cercetătorii din țara 
noastră.

• Unitățile economice ale 
Capitalei au introdus în fa
bricația de serie, în acest an. 
490 de produse noi.

• La pepiniera Novăț din 
Vișeul de Sus, județul Ma
ramureș, au fost conservați 
in pungi dc polietilenă peste 
un milion puieți de molid, 
care vor fi plantați in cam-

!

I

pania de împăduriri din pri
măvară.

• Sidcrurgiștii hunedoreni 
au economisit pină acum o 
cantitate de combustibil con
vențional care ar putea servi 
Ia elaborarea a peste 54 000 
tone oțel Martin.

• Prin terminarea baraju
lui de acumulare a apei de 
pe riul Prejba-DolJ s-au scos 
de 
300 
pot

sub efectul inundațiilor 
ha de teren arabil și se 
iriga alte 65 ha.

Iile ȘTEFAN, Ion/ Rubrica redactata ___ T_____
TEODOR și corespondenții „Scînteii’

de

I»
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FAPTUL!
DIVERS;
O farsă 
cu sfîrsit » 
tragic

Domokos Szasz. din Făgăraș, 
nvca o prietenă bună. Prietena 
avea un frate — tot bun. Fra
tele ei (Ion Prodan) ii făcea 
adesea vizite lui D.S.. mai ales 
ci nd acesta nu era acasă. „pu- 
nind mina" oe diferite mărun
țișuri. ..Mărunțișuri, nemărun- 
tisuri — și-a spus D.S. — am 
sâ-i fac o farsă mare -cumnă- 
telului-, să-1 învăț minte**.  Crc- 
zind că I.P. nu putea intra înă
untru decit prin spatele casei, 
D S. a conectat la rețeaua de 
curent electric două fire din 
sirmă. incnnjurlnd magazia. cu 
intenția de a-1 ..scutura**  nițel. 
Dar. in locul lui I.F.. un băiat 
de 13 ani din vecini. Marcel 
Nedelca. venind dună mingea 
care sărise, din joacă, peste 
gard, si anropi:ndu-se de ma- 
ga~ia cu pricina, a fost electro
cutat mortal. O farsă nechibzui
tă. un sfîrsit tragic al unei 
vieți nevinovate.

rr-1 trrbuir. !n primul rlnd, unul rSmln cultural In (Imp de larn» - 
acest ideal sezon cultural al satului — pentru a declanșa la minus ci
teva grade o fierbinte emulație spirituală ? în primul rind un contact 
strins, permanent, de substanță cu viața comunei pentru a putea reac- 
*lon> pArampt la tot ceea cc R-ar putea numi „sugestii ale realității lo
cale . Apoi, un plan de acțiune eșalonat de-a lungul tuturor lunilor de 
iarnă. Și, nu In cele din urmă, asigurarea unor condiții organizatorice 
și gospodărești absolut necesare atunci cînd frigul și zăpada devin do
minantele buletinelor meteorologice.

Cu aceste concise premise de lucru am întreprins la începutul lunii 
decembrie un raid in citeva județe, adresind organelor locale două în
trebări. Iată pe scurt constatările noastre.

Fgfe preqă- 
tltă baza ma
terială a că
minelor cul
turale r

în multe locuri, 
răspunsul a fast 
afirmativ ; așe- 
zftmintele de 
cultură erau gata 
să primească in 
serile lungi de 
lamă pe sătenii 
care vin să vi
zioneze un film, 
să a'lste la o ma
nifestare cultu
ra 1-artlslicâ. Da 
Dărmăncștî, Smu
cești, Plopana, 
Prăjești, din ju
dețul Bacău, gos
podarii comune
lor au văruit să
lile căminelor,

mune ilfovene, ca rezultat al Indi
cațiilor comitetului Județean pentru 
cultură și educație socialistă. Nu 
peste tot insă, aplicarea acestor in
dicații s-a făcut corespunzător. La 
Sinești, de pildă, cadrele didactice 
cunoșteau In „principiu**  sarcinile 
cc le revin pe linia răsplndiril cu
noștințelor științifice, dar nimic nu 
era precizat concret, nu se sta
biliseră responsabilități și terme- 
no precise. Da Bărcăneștî — e-

In locul oricărui alt răspuns teore
tic. experiența intilnită la Afumați- 
Ilfov. Față in față cu un program 
de acțiune concret și extrem de va
riat, l-am solicitat pe profesorul 
FLORIN TONE, directorul căminu
lui cultural, să ne prezinte o scrie 
de detalii :

— Planul pe care il avem în față 
reprezintă rodul unei acțiuni mai 
îndelungate, ce a început încă din 
toamnă. Pentru început am luat le
gătura cu intelectualii din comună,

laborarea pla
nului pentru pe
rioada de Iarnă 
nu era rezultatul 
consultării largi 
a localnicilor, a 
intelectualilor, ci 
doar a unul grup 
rostrins de acti
viști culturali și 
de partid.

★
Aspectele cri

tice semnalate 
cu prilejul rai
dului nostru sint, 
evident, reme- 
diabilc. In jude
țul Harghita, de 
pildă, ni s-a vor
bit despre o ac
țiune in plină 
desfășurare ini
țiată de secreta
riatul comitetului 
județean de par
tid. Este vorba

CUM AU DEBUTAT 
CĂMINELE CULTURALE 
în stagiunea de iarnă?

OCROTIREA
FONDULUI CINEGETIC - 

0 DATORIE A NOASTRĂ, 
A TUTUROR

I

Au a minat 
pețitul

Auzind că satul bistrițean 
Beclenuț este vestit in fe4e 
mindre si frumoase, trei tineri, 
șoferi la T.C.I. Cluj, coloana 
Șintereag (Bistrița-Nâsăud), 
s-au hotărît să plece „in cor- 
porc“ la petit. Pentru ca totul 
să meargă rapid și „ca pe roa
te*'.  au luat din garaj autobas
culanta 31-CJ-4770. dar.'tocmai 
cind să ajungă la marginea sa
tului. serviciul de circulație al 
miliției le-a tăiat calea, fiind 
nevoiț i să ducă repejor auto
basculanta in gara’ si să amine 
pețitul pe altă dată. Cind vor 
auzi fetele de isprava lor...

La
„șase-șase“ 
a sosit 
milițianul

Fum de țigară să-l tăi du cu- 
fitul. Pahare golite. Frunți În
cordate. Priviri piezișe. In ju- 
rul-unei mese, șoferii V\Ster- 
paru și V. Moise, împreună cu 
P. Roman, M. Bran și D. Râ- 
dan. fofi trei salariațl la în
treprinderea de gospodărie 
orășenească Tecuci. zomăiau 
de zor zarurile, rivnind fie
care „norocul" pe seama bu
zunarului celorlalți. Tocmai cind 
pontul se ridicase la o sumă 
frumușică și unuia din ei îi 
picase ..6—€", a „picat" și mi
liția, care le-a aplicat cite 
o amendă de 1 000 lei la fieca
re. Și, cum se spune la zaruri, 
cu ..plata pe loc“. Vorba dicto
nului : „Alea jacta est !“...

„Inspec- 
torul“

au reparat acoperișurile, geamurile, 
ușile, sobele. Au asigurat, de aseme
nea, combustibilul necesar pentru 
timp de iarnă. La Movllița-Ilfov, în
căperile căminului cultural sint pline 
de ghivece cu flori, iar sala de festivi
tăți a ciștigat in intimitate datorită 
covoarclor populare așezate pe pe
reți. în toate aceste locuri, ca și in 
atitea altele, au fost verificate și re
parate aparatele de proiecție, apara
tele de radio și televizoarele. La Sas- 
cut-sat—Bacău, bunăoară, oamenii au 
găsit resurs? locale și prin muncă 
patriotică au intrwdus încălzire cen
trală in toate sălile căminului cultu
ral, iar la Bogdănești Și Bcrești—Bis
trița au fost amenajate săli noi care 
oferă sătenilor condiții optime pen
tru participarea la viața culturală.

Dar nu peste tot lucrurile stau la 
fel de bine. în același județ, la Podu 
Turcului. Negri. Izvoru Berhe- 
ciului, Traian, localurile căminelor 
culturale se aflau complet nepregă
tite pentru activitatea din această 
perioadă. în comuna Podu Turcului, 
d? pildă, reparațiile care trebuiau 
executate incă din vară au fost ami
nate nejustificat. De abia in pragul 
iernii, edilii comunei și-au dat sea
ma că localul căminului trebuie să 
intre in reparații capitale.

La Valea Seacă și Traian căminele 
culturale se aflau in situația in care 
rămăseseră după „perioada nunților". 
Sălile căminului cultural și ale bi
bliotecii din comuna Izvoru Berhe- 
clului ne-au întâmpinat ca niște ve
ritabile ghețării. Lemne nu existau, 
iar sobele fuseseră demolate incă din 
vară pentru a fi refăcute. Singura 
care rezistă cu... bărbăție unor ase
menea condiții este bibliotecara Va- 
sillca Oprișan.

— Degeaba stau pentru că zile în
tregi nici un sătean nu dă pe la bi
bliotecă. Dacă ar veni, nici n-ar pu
tea sta în asemenea condiții — ne 
declară bibliotecara.

Stăm de vorbă și cu directorul că
minului cultural. Gheorghe Pușcuță :

— N-am nici o putere — ne spun? 
dind din umeri. Am cerut ajutor și 
tovarășilor de la consiliul popular și 
celor din conducerea cooperativei a- 
gricole, dar degeaba. Sper ca noul 
primar care a venit in comună să ne 
ajute mai mult

Tot ce este posibil. Pînă atunci 
însă activitatea căminului cultural 
lincezește pentru că sălile sint nepri
mitoare, aparatele de radio și televi
zorul nu mai funcționează de multă 
vreme. Situații as?mănătoare am in- 
tilnit in județul Bacău și la Săndu- 
leni, Viforeni, Secuienj etc., iar în 
Harghita. Ia Cirța, Tulgheș. Tușnad. 
Aici, odată cu venirea frigului, „a 
înghețat**  și activitatea sus-aminti- 
tclor cămine culturale.

Despre spiritul gospodăresc ne vor

bește și o mică statistică. La sfirșitul 
lui noiembrie, in instituțiile culturale 
rurale din Județul Harghita 15 apa
rate de radio, 22 televizoare, 14 mag- 
netofoane serveau doar ca... clemen
te de decor.

Ce acțiuni cultural-educa
tive veți organiza in peri
oada următoare ?

La această a doua întrebare în 
multe jocuri am primit răspunsuri 
ample, oglindind preocupările susți
nute pentru asigurarea unei bogate 
vieți spirituale la sate in lunile de 
iarnă. Nu vom insista insă asupra 
lor. deoarece de această dată ne in
teresează felul în care s-a ajuns (sau 
cum... nu s-a ajuns) la conturarea 
unor asemenea programe de acțiune.

Abordăm acest subiect in comuna 
Voșlobeni — Harghita. Și constatăm 
că acțiunile locale nu corespund ne
cesităților din comună, majoritatea 
manifestărilor avind o tematică 
mult prea generală. Din activitățile 
preconizate in programul pentru tri
mestrul IV a.c. două treimi sint 
conferințe și expuneri. Cauzele : nu 
este respectat principiul muncii oo- 
lective, prin existența activă a con
siliilor de conducere ale căminelor 
culturale ; membrii organelor locale 
de partid și de stat nu participă la 
manifestările culturale. în acest con
text se cere amintit — și credem că 
faptul este semnificativ — că viața 
culturală din comunele citate ante
rior ca exemple negative — Cirța 
și Tușnad — este serios lezată toc
mai de pasivitatea membrilor con
siliilor de conducere, totul fiind 
lăsat numai pe seama directorului. 
La Valea Seacă, in Bacău, primarul 
comunei, Gh. Zugravu, n^ spune :

— Nu sint mulțumit de activita
tea căminului nostru pentru că în 
ultimele luni de zile nu s-au ținut 
aici decit nunți și au rulat citeva 
filme. Avem in intenție să organi
zăm o brigadă artistică de agitație, 
un cor mare și alte citeva echipe 
artistice.

Intențiile sint bune, chiar lăuda
bile. Dar, după cum am aflat, ase
menea intenții există de peste doi 
ani de zile și... intenții au rămas. 
La căminul cultural nu există nici 
un plan de activitate pe perioada de 
iarnă. Nici nu are cine să-1 facă, de
oarece consiliul de conducere al că
minului nu s-a mai intilnit de la 
înființarea sa. Aceeași situație o 
constatăm și la Izvoru Berheciului, 
Traian. Sănduleni. La nici unul din 
aceste cămine nu există planuri de 
activitate pentru perioada de iarnă 
și nici programe săptăminale care 
să-i informeze pe săteni despre ma
nifestările la zi.

Este firesc deci să ne întrebăm : 
Cum ar fi trebuit procedat ? Oferim,

cu conducătorii dc unități, cu toți 
cei care au anumite responsabilități 
și le-am cerut să precizeze ce ac
țiuni obștești ar prefera să organi
zeze la căminul cultural. Am adu
nat zeci de propuneri. Le-am studiat 
cu atenție, am eliminat lucrurile 
care se repetau, am identificat sec
toarele rămase ,.descoperite*'  și, pe 
această bază, am întocmit un plan 
general de acțiune culturală pentru 
perioada de iarnă, supus in final 
spre aprobare unei adunări a inte
lectualilor.

Avem in față rezultatul. Fiecare 
cadru didactic, inginerii, medicii, 
știu de pe acum cu precizie data 
cind vor apărea in fața consătenilor 
și subiectul pe care il vor aborda in 
discuția cu ei. Un asemenea stil de 
a concepe perspectivele propriei ac
tivități l-am intilnit și în alte co-

despre intilnirile membrilor biroului 
județean cu intelectualii din fiecare 
localitate. în programul acestor con
sfătuiri de lucru figurează dezbate
rea programului activității culturale 
locale, ca și sensibilizarea șl activiza
rea intelectualilor din msdiul rural. 
Și la Bacău, și la Ilfov organele culr 
turale Județene și-au propus să urmă
rească felul cum a debutat iarna cul
turală la sate.

Aceste proiecte se cer cit mai ur
gent transpuse in practică. Căminele 
culturale pot și trebuie să polarize
ze in aceste luni interesul milioane
lor de locuitori din așezările rurale 
ale țării.

R. CONSTANTINESCU 
Florea CEAUȘESCU 
Gh. BALTĂ
I. BARTUNEK

Citiți în
ALMANAHUL 
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în județul dolj: 0 mai bună aprovizionare t
de mașini

Mergind spre casă, Alexandru 
Rad. din București (Calea Ser
bări Vodă 43), a zărit „umbra-* 
unui individ care se tot furișa 
printre autoturismele parcate 
de-a lungul străzii. A. R. șl-a 
luat „inima-n dmți**  șl l-a in- 
trebat :

— Ce cauți, neică ? Ai pier
dut ceva ?

— De ce te-amesteci unde 
nu-ți fierbe oala ? Nu vezi că 
sir.t in inspecție ?

Și „inspectorul**  se uita cind 
printr-un parbriz, cind încerca 
o portieră. Părindu-i suspect, 
A. R. a chemat in grabă dțiva 
cetățeni, reușind să-1 imobili
zeze pe „inspectorul**  de ma
șini, care nu era altul decit 
Vasile Mihail. din satul Știu- 
bei-Orăști (Ilfov), autor și co
autor al mai multor furturi 
de obiecte din mașini. Dus de 
cetățeni la miliție. V. M. era 
de mult așteptat aici să 1 se 
facă și lui o... inspecție.

„Trenule, 
mașină 
mică“...

Deși nu se grăbea, deși nu 
era nici asupra chefului, deși 
ii vedea pe călătorii din gara 
Buzău că trec peste linii prin 
locurile marcate. Ion Bucur s-a 
dus ceva mai la vale și a în
cercat să treacă peste linia fe
rată printr-un loc nepermis. 
Am spus ,a încercat**  pentru 
că de trecut n-a apucat să trea
că. Spre el se îndrepta. in vi
teză, un tren. înapoi nu putea 
să meargă, pentru că era un 
obstacol, și nici nu mai putea 
înainta, pentru că pe linia cea
laltă mai era un tren. Intr-o 
fracțiune de secundă. I. B. a 
închis ochii și s-a trintit intre 
șine. Trenul a trecut peste el. 
lăsindu-i citeva zgirieturi și 
vinătăi, dar mai ales o spaimă 
zdravănă. De cind au auzit prie
tenii lui pățania, 11 întreabă, 
ca-n cintec : „Trenule, mașină 
mică, ce-ai avut cu Ionică ?**  
Dar Ionică Bucur nu se supără. 
E bucuros c-a scăpat cu viață.

a populației
In acest an. coope

rația de consum din 
județul Dolj a obți
nut rezultate bune a- 
tit în ce privește a- 
provizionarea popu
lației cu mărfuri cit 
si in sectorul de pro- 
ductie-prestări de ser
vicii. Astfel, desfa
cerea de mărfuri cu 
amănuntul a crescut 
cu 7 la sută față de 
anul trecut, iar la 
producție-prestări rea
lizările sint cu 7.3 la 
sută mai mari. De re
marcat este faptul că

prin cooperația
planul pe primii trei 
am ai cincinalului, la 
sectoarele Droducțle- 
prestâri. s-a realizat 
incă de la sfirșitul lu
nii octombrie, crein- 
du-se condiții ca la 
aceste importante ac
tivități prevederile 
cincinalului să fie în
deplinite mulț mai de
vreme decit se prevă
zuse initial. Pe lingă 
eforturile depuse de 
către lucrătorii din 
rețeaua comerțului 
cooperatist, in obți
nerea acestor succese 
un rol important l-au

avut si crearea unor 
spații noi și moderni
zarea celor existente. 
De la începutul anu
lui și pină in pre
zent. în satele șl lo
calitățile urbane servi-, 
te de cooperația de 
consum suprafața ma
gazinelor de desface
re. atit prin extinderi, 
cit și prin construirea 
unor noi unități, a 
sporit cu aproape 5 000 
de metri pătrați.

Nistor TUICU 
corespondentul 
„Scînteii*

j
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„AVOCATUL 
CASEI” 

vă oferă consultații 
privind:

O REGLEMENTAREA 
RAPORTURILOR 
DE MUNCĂ 

9 NOUA LEGISLAȚIE 
ț LOCATIVĂ

I Mic îndreptar» 
| pentru uzul g|| 
| comisiilor | 
| de judecată |

— Ce trăsături ar caracteriza, 
la ora actuală, fondul cinegetic 
— fond de interes național ?

— Acum douăzeci și cinci de ani, 
cînd bogățiile solului și subsolului au 
fost naționalizate, sectorul cinegetic 
al țării noastre se afla intr-o stare 
precară — a apreciat la începutul 
convorbirii ing. Gheorghe FENEȘER, 
Inspector general In Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, O exploatare intensă, 
urmărirea beneficiului imediat de 
către fiecare proprietar de teren 
sau societate de vinătoare, con
jugate cu consecințele nefaste ale 
războiului, au dus la diminuarea 
potențialului cinegetic al țării, 
mai ales la specii ca cerbul, ur
sul, capra neagră, căpriorul și al
tele. Astăzi insă situația este cu to
tul alta. Principalele specii de vînat 
au ajuns, in prezent, la efective de 
zece pină la douăzeci dc ori mal 
mari, față dc cele de acum 25 de ani. 
Ne referim la cerb, urs, capră nea
gră și căprior ș.a. Mai mult, fazanul, 
o 9pecie de vlnat puțin comună pînă 
acum zece ani — prin înmulțire și 
populare efectuate dirijat — il putem 
intilni in toate județele țării. Ne 
străduim, cu bune rezultate, să re- 
impămintenim la noi muflonul (oaia 
sălbatică) și marmota.

O dovadă concretă a dezvoltării 
efectivelor, a creșterii calitative a a- 
cestora este oferită de faptul că la 
ultimele șapte competiții cinegetice 
internaționale România a fost răs
plătită cu peste 1 000 de medalii de 
aur, clasîndu-se pe primele locuri in 
ce privește valoarea și vigurozitalea 
trofeelor cinegetice prezentate. De
ținem „recordul mondial**  la urs și 
capră neagră, iar trofeele de cerb, 
mistreț, căprior ș.a. se află printre 
primele zece pe plan mondial.

Dacă în domeniul vînatului mare 
rezultatele sint bune nu la fel stau 
lucrurile cu vinatul așa-numit mic : 
iepuri și potîrnichi. Este cert. ne 
aflăm cu mult sub posibilitățile te
renurilor noastre. De regulă, se con
sideră că s-a ajuns la această situa
ție datorită efectelor negative ale 
modernizării agriculturii. Să nu ui
tăm insă că, in unele țări vecine 
(R.S. Cehoslovacă. R.P. Ungară), se 
practică o agricultură nu mai puțin 
modernă ca în țara noastră ; în ace
lași timp, in aceste țări efectivele 
de vinat mic sint mult superioare 
celor de la noi.

— Specialiștii tn materie afir
mă că fauna, odată distrusă 
(sau deteriorată), cu greu se 
mai poate reface. Cum apre-

■ icipU opiniilq'f Exprimate in zfa- 
rul „Scinteia77,' in alte publică- 

. ții-Privind nevoia de a apăra 
natura? • '

— îmi exprim acordul deplin față 
de cele scrise de Mihnea Gheorghiu 
și Titus Popovlci în „Scinteia**  șl sa
tisfacția că se militează pentru a- 
părarea naturii, a mediului ambiant. 
N.u sintem de acord cu excesele nu
mite „combaterea radicală**,  „asana
rea biologică**  sau, pur și simplu, 
îndeplinirea planului de combatere a 
răpitoarelor, cum se mai întîmplă în 
Delta Dunării, unde salariul unui 
paznic se justifică prin... numărul de 
picioare de păsări ș.a. prezentate la 
„decontare**,  fie ele chiar și de stirci! 
(efectivele acestora au scăzut în mod 
ingrijorător în țara noastră). într-un 
fel sau altul, fiecare sălbăticiune pe 
care o avem este folositoare. Orice 
exces în sectorul nostru de activita
te poate determina deteriorarea efec
tivelor unei specii de vinat, chiar 
dispariția speciei. Este știut că din 
fauna țării noastre a dispărut, rela
tiv recent, spurcaciul (dropia mică), 
că dropia lși micșorează considerabil 
efectivele, că s-a redus îngrijorător 
numărul de păsări acvatice din Del
ta Dunării — sedentare sau migra
toare. Stircul lopătar, purpuriu sau 
cenușiu, egreta mare și mică, chiar 
ratele sălbatice de tot felul mai e- 
xistă, ca efective, in Delta Dunării 
doar intr-o proporție de 25—30 la 
sută, față de ceea ce a fost cu 30 de 
ani în urmă. Cauzele ce au generat 
această scădere a efectivelor le con
stituie combaterea nesăbuită a pă
sărilor acvatice „acuzate**  ca fiind 
ihtiofage, braconajul, arderea stufu
lui primăvara in deltă, cind păsă
rile iși încep cuibări tul, O primă

măsură de urgență pentru stoparea 
procesului de distrugere a păsărilor 
acvatice, luată recent, constă In in
terzicerea totală a vinatului acestora 
in Delta Dunării. Se află in studiu 
și alte acțiuni energice pe care — 
prin intermediul ziarului „Scinteia" 
— le vom comunica opiniei publice.

— Sintem printre ■ puținele 
țări din lume care au o lege de 
apărare a mediului înconjură
tor. Cum se aplică aceasta și 
ce ar trebui întreprins pentru 
respectarea riguroasă a preve
derilor legale 7

— O asemenea lege este foarte 
binevenită. In cuprinsul el exlstind 
secțiunea : „Protecția faunei terestre 
și acvatice". Dar aceasta este o lege- 
cadru, care ar trebui completată 
de reglementări detaliate pe zone 
teritoriale și mod de folosință a a- 
cestora, cu responsabilități ce de
curg de aici. Spre exemplu, să ne 
referim tot la Delta Dunării. Prin 
reglementări măi vechi (H.C.M, 528/ 
1970) s-a stabilit că „Terenurile-re- 
zervații naturale din Delta Dunăfit. 
precum și zonele de protecție L A 
acestor rezervații sint Încredințate 
pentru studii și cercetări Academiei 
Republicii Socialiste România, ex
ploatarea resurselor naturale din a- 
ceste zone fiind interzisă..." In total, 
rezervațiile din deltă însumează a- 
proape 10 la sută din suprafața to
tală a acesteia. Dar Academia nu 
dispune de posibilități necesare pen
tru a asigura caracterul de rezerva
ție zonelor stabilite. Concret, Aca
demia are In deltă un singur paz
nic care, dotat cu o lotcă.^are în gri
jă două zone întinse pe vreo 16 
locuri de refugiu — in total, peste 
40 000 ha. Nu intimplător, in aceste 
rezervații — nesocotindu-se prevede
rile legii — se pescuiește in mod cu
rent, se execută lucrări de amena
jare piscicolă, se combat păsările zise 
ihtiofage ș.a.

Sau să ne referim la situația de 
la cîmpie, unde vinatul mic se află 
intr-o pronunțată scădere. Principa
lele cauze ale fenomenului sint bra
conajul, clinii hoinari și substanțele 
toxice folosite în agricultură. Bra
conajul, mai ales în județele Tul- 
cea, Olt, Vaslui, Brăila și altele se 
practică In mod frecvent, cu toate 
mijloacele. Socotim că legile în vi
goare nu-i sancționează suficient de 
aspru pe cei care privesc vinatul ca 
pe un bun al nimănui și, deci, se 
pot folosi de el după plac sau il pot 
distruge. Industria chimică continuă 
să producă substanțe de combatere 
nocive, cum sîot aldrinul ș. a., iar 
sectorul agricol Ie folosește intens, 
fără discemămînt.

în numeroase cazuri, organele lo
cale de partid și de stat au 
luat măsuri energice pentru ocro
tirea faunei vînătorești și piscicole, 
a mediului în care trăiește și se dez
voltă aceasta. Astfel, acțiuni deose
bite de protejare a mediului de via
ță a vinatului a Întreprins Consiliul 
popular al județului Maramureș 
pentru sprijinirea repopulării caprei 
negre și marmotei in Pietrosul Rod- 
nei. La fel, consiliile populare ale 
județelor Buzău și Sibiu au sprijinit 
activ asemenea acțiuni, care au avut 
ca*  urmare colonizarea caprei negre 
în munții Buzăului și, respectiv, a 
marmotei In căldarea Arpășelului 
din Făgăraș.

In paralel cu astfel de activități, 
considerăm că se impune desfășura
tă o largă muncă dc educație in rîn- 
durile populației privind rolul fau
nei vînătorești șl piscicole, modul 
cum putem beneficia de aceste (fru
museți ale pămlntului nostru. Aces
tea sint lucruri ce ar trebui învățate 
incepind de pe băncile școlii. Tre
buie să ne străduim să avem tere
nuri bogate în vinat, să avem ape 
piscicole bine populate cu pește, 
în jurul marilor orașe și al Capitalei. 
Asemenea obiective impun măsuri 
cuprinzătoare, in spiritul legii, al 
grijii partidului și statului nostru 
pentru păstrarea bogățiilor țării, 
precum și crearea unei opinii dc 
masă favorabile ocrotirii faunei vi- 
nătorești șl piscicole, ca parte inte
grantă a avuției naționale.

Convorbire realizată de 
Petre NEDELCU
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ți corespondenții „Scinteii*

Mai bine 
mai tîrziu... 

Dar nu prea 
tîrziu!

Prin sentința penală 812 1973 a Judecăto
riei sectorului 7 București, Stan Stefan, șef 
de garaj la stația utilaj-transport a între
prinderii de construcții de prefabricate din 
beton Militari, a fost condamnat la 5 ani 
închisoare. Motivul ? Săvirșirca mai multor 
infracțiuni ; fals, uz de fals și delapidare, 
în funcția deținută, el trebuia să distribuie 
conducătorilor auto, printre altele, anvelope 
și camere pentru mașini. Evident, pe bază 
de acte ! Numai că Stan Stefan in loc de 
acte făcea niște simple bonuri ; bonuri pe 
care el semna de predare, el semna de pri
mire ! Așa s-au dus pe apa simbetel 41 de 
anvelope și 34 de camere auto. Valoarea to
tală — 21 173 lei.

Fapta a fost dovedită, vinovatul pede-psit. 
De ce ne oprim tocuși asupra acestui caz?

Avem in față două lisL. în prima sint 
trecute mașinile din parcul auto al stațiu
nii : tractoare, trailere, autocamioane, mai 
multe TV-uri și IMS-uri. în cea de-a doua 
— anvelopele și camerc-le auto 6ustra.se : 
toate de dimensiuni mai mici, care nu erau 
necesare parcului auto in cauză I

Stan Ștefan se aprovizionase deci, in mod 
deliberat, In vederea sustragerii ! Pentru 
că nimeni nu are tractor proprietate per
sonală, nici trailer, nici autocamion etc. co
manda cauciucuri mai mici. Pentru astea 
găsea amatori.

„Sub aparența unui salariat punctual și 
muncitor — reține Instanța, din caracteri
zarea făcută de întreprindere lui S. Stefan 
— se ascundea un element necinstit, cu o 
morală nesănătoasă, despărțit de familie, 
stăpinit de viciul beției". De acord ! Cum 
insă de s-a ajuns la concluziile din carac
terizare atit de tirziu — numai după săvir
șirca infracțiunii ?1

Zmeii cei rai 
și băiețelul 

care 
„divorțează”

în fața unui avizier al Judecătoriei sec
torului 6. în spatele meu, următorul dialog :

— Și-acum ce-o să se intimple?!
— Păi, ce să se Intimple, divorțăm iar I 
Dialog aproape banal, dar cind mă întorc

cu fața și văd cine dăduse răspunsul mă 
cutremur. Un copil. Un băieței de vreo zece 
ani, mic, blond, cu clzmulițe roșii, descin- 
zind parcă, direct, din cartea cu Motanul

I________

încălțat. Era acolo, in spatele stilpului. Aco
lo, in sala pașilor pierduți. El — „omul" 
care știa atit de multe despre certuri, di; 
vorțuri și împăcări, părinții se certaseră 
— pentru a treia oară | — și el — tot pen
tru a treia oară ! — „divorța" I

Si pe cind ei se jucau iarăși în fața 
completului de judecată de-a căsătoria, el 
in loc să-și vadă de școală, de joaca, de 
toți motanii incălțați din toate poveștile, 
aștepta, acolo, in sala pașilor pierduți, ,,să 
divorțeze" din nou.

Hei, voi, povestitorilor, scrieți, vă rog, 
o poveste, un basm și despre zmeii cei 
răi din viața cea de toate zilele, care le 
dau copiilor haine și cizmulițc frumoase, 
dar le fură, in schimb, copilăria, plim- 
bindu-i prin tribunale. $i lui Fat Frumos 
și Ilenei Cosinzcne putere și înțelepciune 
să-i învingă !

trei zile lipsă de pe șantierul la care lucra. 
Dar de ce aici, in fața tribunalului?!

Citim rechizitoriul ; abuz in serviciu în 
dauna avutului obștesc și delapidare. In- 
terpretind strict personal încrederea cu ca
re fusese investit, M. K. nu numai că a 
dispus după bunul său plac de mașina în
treprinderii, dar s-a gindit că n-ar fi rău 
să scoată din treaba asta și ceva bani. Și 
atunci a pus mina pe bonurile de benzină 
ale mașinii — 300 litri — și lc-a vîndut.

Hotărirea instanței : 8 luni închisoare.

exigenta... s-a decis să Încerce să sustragă. 
Motiv pentru care a fost deferită justiției.

— Știți, încearcă ea să se apere, dacă tot 
sint la modă pantalonii, ce mi-am zis : 
n-ar fi rău să am șl eu o pereche...

Citim hotărirea Instanței : 1 an și patru 
luni închisoare. Ceea ce vrea să 'dovedeas
că faptul că, deși moda 6e schimbă, traiul 
cinstit trebuie dus tot in stilul clasic — din 
muncă.

300 litri de 
benzină - 
opt luni!

— Eram grăbit, onorată instanță : aveam 
de rezolvat unele treburi de interes perso
nal, foarte urgente.

Judecătoria Timișoara. Matei Kaiszer, șo
fer pe mașina 32-B-2745 a întreprinderii de 
montaj București, Încearcă să justifice cele

Ce este
și ce nu este 

„la modă”
Magazinul „București". In secția autoser

vire. de la etajul patru, o cumpărătoare hi- 
pcrexigentâ schimbă pantalon după pan
talon ; nimic nu o satisface. Ba nu I S-a 
oprit la... două perechi : una maro, alta 
neagră.

„Mi-or veni, oare, bine ?!“
Și, cu nedumerirea afișată in priviri, In

decisa clientă intră in cabina de probă...
Judecătoria sectorului 4, dosar 7 008. In

culpata — Aurelia State, din Popești-Leor- 
deni. Intri nd in cabina de probă, in loc să 
încerce să se decidă asupra uneia sau alteia 
dintre cele două perechi de pantaloni, hiper-

Onoarea nu 
se apără... 
cu lopata

— De ce ai lovit-o cu lopata pe recla
manta ?

— Cum de ce, onorată instanță ?! Pentru 
că m-a făcut hoț !...

— Dar ai luat sau nu ai luat prune din 
pomii reclamantei ?

— Da, dar crengile pomilor treceau din
colo de hotarul reclamantei, așa că eu sint 
om cinstit...

Pentru insultă, lovire și amenințare, 
V.D. (dosar 11 056/1973. Judecătoria Timi
șoara) a fost condamnat la trei luni închi
soare Și 2 500 lei amendă. Onoarea — chiar 
reală ! — nu se impune și nici nu se apă
ră... cu lopata. Cu atit mai mult atunci 
cind... o lași să culeagă poame din vecini.

TItus ANDREI

I I

6ustra.se
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Hlucurtm, prefabricatele
și... legea

ZECE OGLINZI

Deiamarina :

x •//

dc
5 

cu 
de

vor- 
ccn-

prirpa- 
(CluJ), Costică 
Ion Sfercocea

mai c nou pe 
la Mediaș ? Ori

arată aceste 
ce chip nou

singur an : cel 
prea

„Totule nou sub soure"

înregistrăm. rar soco^du-le
* din 
unde 

viața, simțim ne- „Cdși peste cași

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIAL STĂ A Ț ĂRI

V-ați întrebat ce
la Vaslui ? Sau pe _____ r . __
la Slatina ? Asaltați zi de zi cu in
formații din bogata actualitate a 
țării, densă de realitățile amplei 
bătălii pentru dezvoltarea econo
mică, cuprinși direct in acest efort, 
trecem fugar pe lingă obiectivele 
destinate in mod direct îmbunătă
țirii traiului nostru. Pe nesimțite, 
un nou bloc se ridică lingă casa 
noastră și a doua zi ni se pare că 
era acolo de cind lumea. In sep
tembrie ne aducem copilul ta școa
lă intr-o clădire nouă, care nu 
existase înaintea vacantei... La fel, 
intr-o dimineață pornim cu saco
șa după cumpărături și intilnim in 
drum un magazin care pină mai 
deunăzi fusese închis intre panouri 
stropite cu must de beton... Iar 
toate acestea ni se par la un mo
ment dat atit de firești, incit abia 
le '
niște evenimente... $i totuși’ 
cind in cind, din locurile 
ne-a statornicit

voia unei priviri de ansamblu și 
ne întrebăm : Cum mai arată ur
bea natală ? Sau localitatea in 
care am făcut armata ? Dar car
tierul primului domiciliu înscris in 
buletin ? Dar orașul primului loc 
de muncă ? Cum 
locuri și. mai ales, 
iși pregătesc 7

Dorind să răspundem, fie și par
țial. unor asemenea întrebări, vă 
oferim in această pagină vești din 
zece orașe ale țării.

Ne-au fost interlocutori 
rii Rcmus Bucșa
Porime (Mediaș), __ _______
(Reșița), Ioan Koos (Sf. Gheorahc), 
Radu Barbu (Slatina), Pavel Stoi
ca (Vaslui), Constantin Motoroiu 
(Tirgoviște), prim-vicepreședinții de 
consilii populare Viorel Tiran 
(Iași), Traian Blaj (Petroșani) și 
vicepreședintele Gh. Marinescu 
(Pitești). Realizările primilor trei 
ani ai cincinalului (in mod firesc 
incomplete) le-am inserat in ca
seta documentară de mai jos.

Macarale înalte, de ultimul tip, 
panouri prefabricate. Împlinind cite 
un etaj intr-o singură zi, oameni 
din ce in ce mai bine calificați, 
fonduri de investiții chibzuit re
partizate — iată ce asigură buna 
desfășurare a ceea ce am putea 
numi, pentru cele 10 orașe și pen
tru întreaga țară, ,.acțiunea, urba
nizare". Dar liantul tuturor aces
tor elemente, armătura lor o con
stituie legea, mai bine spus siste
mul de legi menite să asigure atit 
evoluția optimă a acestui proces, 
cit și repartiția corectă, echitabi
lă. cit mai eficientă in plan social, 
a roadelor Iui... A fost firesc, deci, 
să stăruim, in dialogurile cu edi
lii celor 10 orașe, asupra acestui 
aspect. Am întrebat : „Cum vor 
evolua în 1974 orașele dv. către 
o cit mal bună îndeplinire a ace
lor legi și măsuri, lzvorite din lar
ga consultare a partidului cu ma
sele, menite să asigure cuprinde
rea tuturor categoriilor și tuturor 
vîrstelor in participarea la și be
neficierea dc procesul dc urbani
zare ? Răspunsurile primite s-au 
concretizat, firesc, în cifre : Cifre 
de plan ferme, sporite față de anii 
anteriori proportional cu realități
le economico-sociale de perspectivă 
ale fiecărui oraș. Cifre multe. Nu 
le-am putut cuprinde pe 
Le

toate, 
consemnăm global. Așadar, 

In 1974, cele 10 orașe se vor 
îmbogăți cu : 63 dc creșe Și 
grădinițe cu 10 076 de locuri; 
13 școli de toate gradele ; 8 
cămine pentru nefamiliști cu

2 898 dc locuri ; o sală pen
tru toate sporturile (639 mp); 
o cabană turistică și 80 
miniterenuri dc sport ; 
spitale și maternități 
2 641 dc paturi ; o casă 
cultură, un cinematograf.

Dar a aplica legea in domeniul 
urbanisticii, ne-au spus interlocu
torii noștri, înseamnă și a ști să 
folosești cit mai util disponibilită
țile de efort și materiale ale cetă
țenilor, spiritul civic al acestora, 
dorința lor de a contribui eficient 
la sporirea bunului trai al obștii, 
la înfrumusețarea cetăților. Și in 
acest domeniu 6e cere, in primul 
rind, chibzuință gospodărească. La 
Sf. Gheorghe, de pildă, 30 la sută 
din amplele lucrări de alimentare 
cu apă a orașului au fost execu
tate prin muncă patriotică. O ex
periență care, ne asigură edilii, va 
duce, in 1974, la procente sporite 
pe graficul acestui capitol... Alt 
exemplu: numai din fondurile con
stituite conform legii 20/’72 vor fi 
edificate la Cluj 5 grădinițe cu 722 
de locuri, iar la Iași o grădiniță cu 
200 de locuri. Și tot aici s-a gene
ralizat inițiativa ca fiecare între
prindere și instituție să răspundă 
de gospodărirea și' înfrumusețarea 
cite unei zone din oraș, iar elevii 
și studenții — de întreținerea zo
nelor de agrement...

...Și totuși. înainte de toate, ora
șele sînt făcute din case. Case 
vechi, dar mal cu seamă case noi. 
sau cum ar zice primarul Resițci, 
amintin.du-1 pe bănățeanul Victor 
Vlad ~ ‘

pe lingă aceste flori se va mal pe
trece ceva simplu și esențial. Ob
servați că evităm cerințele foarte 
exigente și gusturile prea preten
țioase. Oricum Insă oamenii tre
buie să... meargă. Alte străzi, alte 
trotuare, alte gări, alte căi dc co
municație. Oamenii merg do multe 
secole prin cetatea de scaun a Tir- 
goviștei. dar la sfirșitul anului 1974 
vor păși și pe 20 000 mp de pavaj nou. 
In trei ani, la Vaslui s-au asfal
tat 57 000 mp ; aproape aceeași su
prafață va fi răpită prafului 
noroiului intr-un _ _____
viitor. Să nu insistăm insă 
mult ’asupra acestor imagini 
destre. Nu de altceva, ci de 
gul rigurozității. Pentru că 
beam dc Tirgoviște, poate că __
trala telefonică nouă, cu 1 600 de 
linii, va scuti multe drumuri, fj.e 
ele șl pe pavaj nou-nouț.

N-am putea încheia acest capitol 
al ,.complexității" organizării ur
bane fără a dezvălui și citeva din

preocupării© mai de specialitate 
ale edililor. Piteștenll, bunăoară, 
se frămintă cum să Împace păien
jenișul tot ma| dens al suprastruc
turii și infrastructurii străzii cu 
cerința unei exploatări indelunga- 
te și nestinjenite. Așa au ajuns să 
opteze pentru soluția marilor me
tropole : galerii subterane vlzita- 
bile ; iată deci un oraș în care ga
zetarii vor „pierde" un subiect — 
străzile „cu fermoar". Am ales un 
exemplu banal. Cit spațiu ar tre
bui ca să dezvoltăm numai citeva 
din condițiile bunel organizări a 
șantierelor, alegerii economice a 
soluțiilor constructive. îmbinării 
/implori i cu estetica ! Să nu no 
facem griji. Posibilitățile econo
mice sînt dublate de spiritul și cla
nul gospodăresc ale citadinilor șl, 
împreună, asigurate de cadrul în
țelept al coordonatelor politice, 
legale. In care se înscrie procesul 
urbanizării.

7 cămino pentru 
locuri • 3 cresc

. 294 de apartamente • 
nefamilișii cu 1 600 de ------  _ _ _

( _____ (250 locuri) și 2 grădinițe (300 locuri)
I_________ | • 4 școli eu 86 săli de clasă, un internat,

o cantină, o sală de gimnastică • Cămine 
studențești cu 3 600 de locuri • Extinderea unei cli
nici chirurgicale • Un stadion (C.F.R.), 6 microbaze 
sportive • 5 mari complexe și numeroase spații co
merciale • 23 km apeduct. 37 km canalizare, o sta
ție de tratare a apei • 46 000 000 Ici lucrări stradale 
și regularizări de ape.

REȘIJA
18S0 de apartamente • 11 cămine 
muncitorești cu, 4 000 de locuri © 2 
grădinițe cu 500 de locuri, 6 creșe cu 
650 de locuri • Sedii pentru o școală 
dc cultură genefeală cu 2l săli de

clasa, două grupuri școlare profesionale, un liceu in
dustrial, un institut de subingineri.

sevor numi : „Crișan 1, 2 și

QSF. GHEORGHE
■-------------- 1 9 071 de apartamente • 12 grădinițe șl cre-
I IACI șe și o casă a copilului o 5 scoli cu 100
l IrtOI săli dc clasă © 2 internate • Mari spitale

* I de pediatrip și neurochirurgie o Un maro 
magazin universal („Moldova") și 136 uni

tăți comerciale • 105 km apeduct • 170 000 mp asfaltări 
• 250 000 mp spații verzi.

1 503 apartamente • 3 
creșe (300 de locuri) și o 
grădiniță (240 de locuri) 
O Două școli noi șl extin
deri insumind 32 noi săli

de clasă și 900 mp ateliere școlare și laboratoare © 2 
internate cu 566 de locuri • Un centru stomatologic 
• O sala a sporturilor cu 1 500 de locuri © Un complex 
hotelier (,,Bodoc“) cu 10 niveluri o 52 de noi unități 
comerciale © 17,5 km de conducte • O stație și un 
rezervor de apă • 43 000 mp de pavâri.

MEDIAȘ
1 664 de apartamente • 3 grădinițe 
cu 500 de locuri © 33 săli de clasă 
o O policl nică (14 servicii și 600 000 
de consultații anual) • Un marc 
complex sportiv © Două complexe 
km rețele de apă și canalizarecomerciale • 13

• 112 000 mp străzi, 54 000 mp trotuare © O autogara.

I
——------------------ 2 980 de apartamente • 3 creșe cu

Ol A TI Al A 432 l°curl ® O școală de cul- 
OLAIIN/A tură generală (16 săli de clasă) 

J șl 3 licee de specialitate © Un 
~—————■ spital cu 705 paturi • 6 baze 

sportive și mărirea de 4 ori a capacității stadionului 
• ' 40 de puțuri centralizate © 190 000 mp spații verzi.

...Și structuri noi' jtesf&uvechilc 
structuri ale- orașelor (unei?’,'..vechi'' 
de... anul trecut): de

celor 13 000 de ' âpartamen- 
Gheorghienilor din Cluj

contraponderea altor 2 869 de apar
tamente ce vor fi ridicate in 1974 
în cartiere vechi care încep să ca
pete notorietate modernă : Mănăș- 
tur, Grigoresou, Plopilor... Sau la 
Iași : sub semnul timpului, se 
na$te un nou cartier înzestrat cu o 
parte însemnată din cele 2 537 de 
apartamente pe care le va primi în 
1974 capitala Moldovei. Numele 
cartierului : Alexandru cel Bun... 
Nume cu rezonanță străveche. în
scrise pe ziduri proaspete... Vom 
publica, la anul, in rubrica dedicată 
constructorilor, știri de pe șantiere,

care .. . ...
3". „Progresul 2“ (Slatina iși va ri
dica rl 000 de apartamente), „Bu
levardul Lenln" (Reșița iși spo
rește zestrea locativă cu 1 200 de a- 
partamente), „Centru-hală 1. 2 și 
3". „Donici", „Confecții" (Vasluiul 
sporește cu 1 016 apartamente), 
„Gh. Gheorghiu-Dej" ua Mediaș, 
fundațiile celor 484 de apartamen
te au fost săpate). „Pctroșani- 
aeroport" (minerilor, în noul an, 
1 200 de apartamente). Șl tot ast
fel la Pitești (2 450 de apartamen
te). Ca și la Sf. Gheorghe (972). Ca 
și la Tirgoviște (2 650). ca și în 
toată țara.

Și totuși, ne spune un edil, ora
șul nu Înseamnă numai pereți.

O aserțiune cu care, în esență, au 
fost de acord toți interlocutorii 
noștri. In ce sens ? In sensul că, 
deși toate orașele dispun deja 
de o bună experiență txiiJitară, 
complexitatea problemelor de orga
nizare crește in paralel cu însăși 
dezvoltarea orașelor... Fiecare nou 
apartament populat cu o nouă fa
milie inseamnă pentru edil — 
chiar dacă insesizabil — o nouă 
problemă. Mutarea la oraș nu este 
o simplă chestiune de cazare. In 
plus, pretențiile impăminteniților 
cresc de la an la an... De pildă, 
oricit ar părea de insolit exemplul, 
cu trei ani in urmă, minerii Petro
șanilor nici nu se gindeau la... 
vislit și plimbări cu hidrobicicleta. 
Acum însă, ca urmare a amenajă
rii unui lac cu bărci și hidrobici
clete in centrul municipiului, pro
blemele care se pun edililor sint 
cu totul noi : la tipărire^ (be
telor, 'pina 1 Ia amenajarea, unui 
atelier de reparații-hidro, la anga
jarea unui... marangoz și, ma,i de? 
parte. Ia urgentarea constituirii’ 
unui cerc de canotaj, cerut de ce
tățenii tineri — și nu numai de ei.

Sporturi nautice la mineri '. 
Iată ceva cu totul nou, validînd 
adevărul parafrazei din titlul aces
tui capitol... Dar acesta este numai 
un singur exemplu 
în 
5i

cum s-au grăbit să ni le comunice, 
fără să-și cerceteze agendele, toți 
Interlocutorii noștri :

Mediaș : se înfăptuiește un vechi 
deziderat al cetățenilor din „Civi- 
tas mediensls" : mărfurile alimen
tare aduse la domiciliu, după sis
tem „Mercur". Urmare firească : 
aprovizionarea salariaților pe bază 
de comandă la Intrarea in fabrică.

Iași : magazinul „Moldova" — cu 
tot ceea ce inseamnă un mare ma
gazin universal, inclusiv scările 
rulante — este o realitate banală a 
vechiului „ttrg".

Reșița i primul cinematograf pa
noramic.

Cluj : un patinoar artificial in 
cartierul Gheorghieni.

Pitești : fundamentarea unul... 
oraș satelit : Colibași.
„ Petroșani/. . up teleferic pornind 
de’ia purii, Lupenildr către Paring.

Slatina : termoficarea orașului, 
■j 8f.' Gheorghe t o nouă ramură’a 
asistenței medicale — chirargia 
nwdlo-facială — in noul centru 
stomatologic.

Tirgoviște : prfmâ „șarjă" de 
trandafiri — 30 000 de fire — din 
prima seră municipală.

Vaslui : pentru prima dată, de la 
Gutenberg încoace, tipografie pe 
meleagurile Iul Penes Curcanul.

privind noul 
peisajul orașelor noastre. Iată 

altele, notate telegrafic^ după

Sugestii pentru turiștii••

„Cuceri® spațiul,
anului 2500

3 200 de apartamente • Cămine 
muncitorești cu 1 500 de locuri 
• Grădinițe și creșe cu 440 de 
locuri 9 100 săli de clasă © 55 
de unități comerciale și de

servire • Un lac dc acumulare cu 4.5 milioane mc de 
apă • 40 km apeduct • 300 000 mp zone verzi.

I PETROȘANI

------------------------------  2 682 de apartamente și caso
TÎDPAUICTE noi ® Școli cu 209 <1c| IlAvVVIy I £ clasă • Un hotel cu 7 niveluri

© Un complex
• 38 km drumuri 

te sau modernizate • 209 0G0 mp pavaje.

TIRGOVIȘTE ".<•<
_______  © Un

apărindu-l"
comercial 
construi-

2 cămine

6 400 de apartamente • 5 crcșe șl 
grădinițe cu 700 de locuri © 16 școli 
cu 110 săli de clasă o Cămine șl in
ternate cu 1168 locuri © 20 de ateli'e- 
re-școală • Localul institutului de

subingineri • 2 dispensare, o policlinică, un spital cu 
640 dc paturi • O sală a sporturilor cu 2 000 de locuri 
• 18 420 mp noi suprafețe comerciale • Clădirea tea
trului de stat — complet renovată © O casă de cultură.

----------------- - 2 ioo de apartamente ©
If ACI III muncitorești (403 locuri) • 3 grădini-
VAvLUI țe (305 locuri) © O școală de cultură

i generală (16 săli, ateliere și Iabora- 
--------------------- tor) și 2 grupuri școlare profesio
nale • Un spital cu 705 paturi • Un complex hotelier 
(„Racova") • Trei terenuri de sport, un ștrand olimpic 
și o sală a sporturilor pentru elevi • Un magazin uni
versal (4 000 mp), alte 29 unități comerciale • 9 km 
dc re(ca de canalizare • 57 290 mp asfaltări și pavărl 
• Modernizarea stației C.F.R. © O casă de cultură a 
sindicatelor cu 600 de locuri • Un cinematograf • Un 
complex muzeistic.

Un bilanț care arată că în perioada 
SPORIT CU OBIECTIVE CÎT PENTRU CRE. 
NOU, cu :

1971—1973 ZESTREA ACESTOR ORAȘE A 
IA REA UNUI ORAȘ CU TOTUL ȘI CU TOTUL

39 042
10 60S
6 117

60
301

apartamente 
locuri în cămine muncitorești 
locuri în creșe și grădinițe 
de școli de toate gradele 
unități comerciale și de servire de 
toate dimensiunile 
km lucrări de apă șl canalizare

855 390
1 390 000

30

5
126

mp drumuri și poduri 
mp spații verzi 
stadioane, săli și baze sportive 
și ștranduri
săli de spectacole cu 4 000 de locuri 
locuri de joacă și miniterenuri pentru 
copii

înseamnă, sint de părere toti in
terlocutorii, confruntare permanen
tă. mereu mai complexă cu organi
zarea spațiului in care construim... 
Iată, in ultimul deceniu Reșița a 
urcat pe versantii Birzavei... Clu
jul și-a anexat o cimpie... Petro
șanii s-au extins pe citeva dealuri 
care însemnau tot atitea pășuni... 
Spațiu urbanistic cucerit, dar nu 
totdeauna ciștigat. In lumina aces
tui timp, politica spațiului edilitar 
a devenit mai înțeleaptă, ea in
seamnă cit mai înalt, cit mai bine 
amplasat, optim ca densitate.

Iată de ce. spre exemplu, la 
Iași, soluția preferată pentru 1974 
sint blocurile P 4- 10 etaje, la Sla
tina se construiește primul bloc cu 
11 caturi, iar hotelurile proiectate 
pentru această perioadă oscilează 
intre 9 și 15 etaje. Și acestea nu 
sint decit citeva exemple.

O multitudine de alte cerințe 
înseamnă oraș. începind cu condi
țiile elementare, proverbiale, ale 
vieții : APA și AERUL. Ce ia lo
cul fintinii de 1a poartă sau al iz
vorului de sub coastă intr-un pei
saj de blocuri ? Cum se rezolvă 
bătutul rufelor la riu pe marile 
bulevarde ? Am reprodus în caseta 
alăturată lungimea impresionantă 
a marilor apeducte, conductelor și 
canalelor săpate, așezate 
țe in numai trei ani și

ce.

ec~ste 10 orașe. In 1974 li se vor 
adăuga alți 41 de kilometri. Am 
consemnat in ac. lași spațiu numă
rul stațiilor de filtrare sau epu
rare. Li se va adăuga, in anul ur
mător. marea stație 
mecanică și biologică de la

Ciștigul de apă 
zece orașe in trei 
cu un riu vijelios 
5 000 de litri pe 
mult, după cum 
grijă asemănătoare există 
ca aceeași apă să se întoarcă 
circuitul naturii cit mal pură.

Apărat cu aceeași convingere și 
seriozitate, aerul va fi „filtrat" 
prin sutele de mii de metri pătrati 
de verdeață plantată și întreținută 
cu participarea directă a locuitori
lor.

Construindu-și o nouă natură, 
cutezanță specifică omului, con
temporanul nostru se îngrijește cu 
același sirg de ameliorarea mediu
lui „sălbatic". Numai valoarea lu
crărilor de regularizare a cursului 
Tirnavei Mari in aval de Mediaș 
va însuma, in 1974, 11 milioane de 
Iei. Dar nici acest singur exemplu 
ales — orașul Mediaș — nu se va 
rezuma la atit. Alte lucrări vor 
înlătura definitiv surprizele even
tualelor capricii ale unor ape mal 

pîriul Mo.șna. spre exemplu, 
printre aceste ziduri și

de epurare
• ’ Cluj,

curată al celor 
ani echivalează 
cu debitul de 
secundă ! Mai 

s-a înțeles, o 
pentru 

in

Construim pentru noi. pentru 
copiii no'tri. E adevărat. Dar pen
tru eternitate ? Cit va dura ceea 
ce plămădim astăzi ? Unele înăl
țări vor supraviețui mai mult, al
tele mai puțin. Iată o întrebare : 
un grup de turiști ai anului 2500, 
in vizită prin cele zece orașe, ar 
putea privi cu interes ceva din 
ceea ce s-a făcut în acești ani ? 
Și-ar putea ei nota in carnetele 
(ce cuvint demodat !) de turiști : 
„datează din secolul XX, anit 1971- 
1974“ ? Răspunsul e și mai tulbu
rător. Deși alese la intimplare, 
fiecare din cele zece cetăti are ce 
lăsa spre interesul vizitatorilor vi
itorului. Tovarăși edili, aveți cu- 
vintul I Turiștii anului 2500 vă as
cultă :

Cluj : Podul din beton armat 
pentru legătura cu pe ..atunci" nu
mita platformă industrială Somcș- 
nord „era" în 1973 cel mai mare 
pod construit vreodată la Cluj.

Iași : Locuitorii acestor melea
guri „cunoscuseră" în sec. XX o 
dezvoltare avansată. Se poate „de
duce" aceasta din faptul că apa, 
proaspătă, 
era adusă 
tocmai de

Mediaș : 
mentală a 
ani ai deceniului VIII, secolul XX, 
avind încă de la început destina-

din izvoare subterane, 
prin marele apeduct 

la Tlmișești.
Această clădire monu- 
fost înălțată In primii

ția de casă de cultură a sindicate
lor.

Petroșani : Barajul de Ia Valea 
de Pești a zăgăzuit apele, creînd 
un lac de acumulare cu o capa
citate de 4 500 000 mc.

Reșița : După vizitarea centru
lui civic al municipiului, a „vechii" 
artere comerciale a orașului (ter
minată in 1974) „vă" recomandăm 
să vizitați tot atit de „vechiul" 
muzeu al locomotivelor !

Sfintu Gheorghe : Insula ferme
cătoare de la marginea orașului nu 
este naturală. Ea a fost amenajată, 
odată cu lacul de acumulare, in 
anul 197...

Vaslui ; Statuia domnului Tării 
Moldovei Ștefan cel Mare, sculp
tată și amplasată aici, in această 
frumoasă piață...

Slatina : Acest parc pe 60 de ha, 
cu pini negri, sălcioară. arțar, 
a fost plantat începind din anii 
1971-1974, cu un prim lot de 50 000 
arbori și arbuști, pe un deal pe 
atunci pustiu. Grădiștea...

Tirgoviște : inițial, „astăzi", re
numita noastră grădină zoolo
gică avea „numai" 200 de ani
male sălbatice...

Piteștlul : Turistul se plimbă, se 
cultivă, face sport, dar mai și 
doarme. Credem că hotelul cu 16 
etaje, 400 de locuri, deși construit 
acum 526 de Sni (In 1974), este Încă 
destul de confortabil.

S. ANDON, N. BRUJAN, N. CATANA, Gh. C1RSTEA 
M. CORCAC1, P. DRAGU, V. 1ANCU, S. IONESCU 
AI. MUREȘAN, E. ROUĂ, C. SOCI, G. TOMORI

și monta- 
numai

ici. 
Ei bine,

DECI UN NOU ORAȘ CU 125 000 DE LOCUITORI. CAM CIT UN... SIBIU. 
Dar sa vedem proiectele de viitor, în coloanele alăturate
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In explicarea caracterului obiec
tiv necesar al perfecționării orga
nizării $1 conducerii vieții social- 
economice in condițiile socialismu
lui trebuie să pornim de la înseși 
legitățile ce definesc noua orin- 
duire. de la trăsăturile ce-l sint 
proprii.

Ca orice organism social, socie
tatea socialistă nu este statică, ci 
se dezvolta continuu, pc baza legi
lor obiective ale progresului eco- 
nomico-social, atit a celor gene
rale. cit și a celor specifice. Spre 
deosebire însă de toate celelalte 
orinduiri care au prccodat-o, in 
societatea socialistă există, in vir
tutea caracterului socialist al pro
prietății. posibilitatea folosirii in 
mod conștient a legilor dezvoltării 
sociale, corespunzător intereselor 
generale ale societății- Cerințele 
obiective ale acestora nu se mai 
impun acum oamenilor ca forțe 
oarbe, ci ca necesități înțelese, 
însușite conștient de societate și 
înscrise ca teluri deliberate ale ac
tivității umane.. Tocmai in aceasta 
constă superioritatea societății so
cialiste. Nu este vorba, prin ur
mare. de faptul că această socie
tate ar fi perfectă, cu structuri 
optime, date odată pentru tot
deauna, ci că este cea mai perfec
tibilă dintre toate orinduirile cu
noscute in lunga istorie a omenirii, 
legile obiective ale dezvoltării so
ciale puțind fi folosite in vederea 
progresului ei continuu și multi
lateral.

Desigur, aceasta presupune cu
noașterea temeinică a acțiunii le
gilor, studiul atent al realităților 
în continuă schimbare, numai astfel 
putindu-se elabora soluțiile și mă
surile care corespund cerințelor 
progresului social.

Cu atit mai necesar este studiul 
atent al realităților in condițiile 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate — etapă caracte
rizată printr-un accentuat dina
mism al vieții economico-sociale. 
Referindu-ne, pentru exemplificare, 
la elementul determinant al pro
gresului social — modul de produc
ție — observăm că forțele de pro
ducție cunosc în etapa actuală o 
puternică dezvoltare, schimbînd din 
temelii vechile condiții de muncă. 
Faptul că această dezvoltare are 
loc pe fondul relațiilor de produc
ție socialiste nu Înseamnă că 
concordanta celor două compo
nente ale modului de produc
ție socialist este permanent și 
in mod automat asigurată. Așa 
cum se știe, relațiile de pro
ducție nu urmează de la sine 
forțele de producție, ci au tendința 
de a cămine in urma acestora ; ca 
urmare a modificărilor rapide sur
venite in baza tehnico-materială, 
pot apărea unele neconcordante, 
contradicții între forțele de pro
ducție și anumite laturi ale rela
țiilor de producție. Pentru a-și 
menține rolul lor de stimuli ai 
forțelor de producție, relațiile de 
producție trebuie continuu per
fecționate, puse de acord continuu 
cu schimbările ce survin in acti
vitatea productivă, în dezvoltarea 
de ansamblu a forțelor de produc
ție. Aceeași cerință se ridică și in 
ceea ce privește formele și metode
le de organizare și conducere in 
toate sectoarele vieții sociale. 
Viața arată că adaptarea sistema
tică a relațiilor de producție, a for
melor și metodelor de conducere 
la cerințele realității in continuă 
schimbare este de natură să con
tribuie la accelerarea dezvol
tări economico-sociale, după cum 
nesocotirea realităților, răminerea 
in urmă pe târimu] organizării și 
conducerii duc, mai devreme sau

In activitatea Comitetului jude
țean de partid Ilfov, transpunerea 
în viață a programului ideologic 
de amplă perspectivă, adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971 constituie o preocupare 
constantă. Această preocupare și-a 
găsit expresie și in analiza re
centă. în cadrul unei plenare a 
comitetului, a modului cum se 
des fâs oară munca politico-educa
tivă in cuprinsul județului. Au ie
șit in evidentă cu acest prilej atit 
rezultate pozitive, cit și unele 
neajunsuri, s-au desprins concluzii 
utile, pe baza cărora vom putea 
îmbunătăți in continuare munca 
educativă.

Ne propunem. în cele ce ur
mează. să stăruim asupra unui as
pect care a fost amplu dezbătut in 
lucrările plenarei și care preocupă 
in mod deosebit comitetul jude
țean de partid și in prezent, și a- 
nume : cum acționează organiza
țiile de partid pentru a dezvolta 
in rindurile membrilor de partid, 
ale celorlalți oameni ai muncii 
responsabilitatea față dc îndepli
nirea sarcinilor încredințate, spiri
tul de exigență, combativitatea 
revoluționară ? Este vorba, cu alte 
cuvinte, despre finalitatea, despre 
eficiența muncii politico-educa
tive. Atenția dată acestei chestiuni 
este pe deplin îndreptățită, deoa
rece. așa cum și analiza in ple
nara comitetului județean a dove
dit-o. in organizarea acțiunilor 
educative se pierde adesea din 
vedere tocmai finalitatea, se ur
mărește mai mult numărul lor și 
nu calitatea, puterea de inriurire 
a conștiințelor, ca și cum a'ceste 
acțiuni ar fi un scop in sine.

Se știe că o bună școală de edu
cație comunistă este adunarea ge
nerală de partid. Faptul că invă- 
țămintul de partid se desfășoară, 
incepind din acest an. in bună 
măsură in cadrul acestor adunări, 
li conferă o mai mare autoritate 
și influență, înlesnește legarea 
lai mai strinșă de viată, de preo
cupările și sarcinile fiecărui colec
tiv. Este ceea ce au arătat și dez- 
bater.le care au avut loc in adu
nările unor organizații, cum sint 
cele de la I.T.A.. Ambalaje Buf
tea. Filatura Oltenița, I.A.S. Ch.r- 
nogi sau din cooperativele agricole 
Valea Argovei, Frăsiaet. Ulmeni. 
Mai sint insă organizații de bază 
care nu iau in dezbatere proble
mele principale ale colectivului 
respectiv sau le discută intr-o ma
nieră generală, ignorează sau trec 
cu vederea deficiențele, ceea ce 
generează un climat de îngăduință 
fată de acestea și. firește, duce la 
perpetuarea lor. în unități econo
mice. cum sint textila „Dună
reană", Șantierul naval Oltenița, 
unck- au existat mari rămineri in 
urmă față de plan, nu o dată pro
blemele producției au fost discu
tate in adunările de partid. Dar 
adunările respective s-au mulțumit 
să asculte lamentări din partea 
unor factori de conducere, invoca
rea de cauze obiective, in loc să 
analizeze aprofundat cauzele ră- 
minerilor în urmă, să ia o poziție 
critică, să adopte măsuri ^n^rgice 
pentru înlăturarea deficientelor în 
organizarea producției și a mun
cii. Organizațiile de partid din 

mai tirziu, la apariția unor feno
mene negative, la contradicții care 
creează greutăți artificiale mersu
lui înainte al economiei, culturii, al 
întregii societăți. Rezultă, așadar, 
că perfecționarea relațiilor de pro
ducție. a organizării sl conducerii 
societății nu este o chestiune dc 
conjunctură sau campanie, ci răs
punde unei cerințe legice a dezvol
tării sociale. Dc unde și concluzia 
că perfecționarea trebuie înțeleasă 
ca un amplu proces permanent al 
construcției socialiste.

Este un merit Incontestabil al 
partidului nostru de a fi înțeles și 
acționat in conformitate cu aceste 
exigențe esențiale alo construcției 
socialiste. Concepția partidului in 
această privință a fost exprimată 

.............................

Probleme teoretice de actualitate 

cum înțelegem, cum mh 
CEHI PEREECTIOMl VIEȚII 

SOCIAl-ECUNOMICE
cu deplină claritate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „In abordarea 
problemei conducerii economico- 
sociale pornim dc la considerentul 
că in etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
avintul forțelor de producție, com
plexitatea vieții societății fac să 
crească tot mai mult rolul facto
rului conștient, al activității orga
nismelor de stat și economice che
mate să dirijeze întregul efort al 
poporului, pc baza unui plan unic, 
pentru progresul și prosperitatea 
patriei. De aceea vom acționa 
pentru perfecționarea continuă a 
conducerii societății pe baze știin
țifice moderne, adoptînd permanent 
forme și metode de organizare co
respunzătoare cerințelor în con
tinuă schimbare ale vieții, asigu- 
rind participarea tot mai largă a 
maselor populare la luarea hotări- 
rilor, la adoptarea și înfăptuirea 
programelor privind mersul inainte 
al societății. Aceasta este una din 
condițiile esențiale ale înfăptuirii cu 
succes a marilor obiective pe care 
ni le-am propus, ale înaintării 
rapide a României pe calea lumi
noasă spre comunism".

Conferința Națională din 1967, 
Congresul al X-lea și apoi Confe
rința Națională din vara anului 
trecut au reprezentat momente ho- 
târitoare in desfășurarea procesu
lui de perfecționare a conducerii 
societății noastre. Aplicind creator 
la condițiile României principiile 
fundamentale ale marxism-leni- 
nismului, studiind experiența celor
lalte țări socialiste, urmărjnd^ezul-., 
fatale cunoașterii și practicii rrton-’ 
diale in ce privește conducerea di
feritelor domenii ale activității so
ciale, partidul nostru a pornit o a-

I.A.S. Buciumeni. Oltenița. Prun- 
du. Vedea nu au luat atitudine 
față de superficialitatea manifesta
tă de unele cadre de conducere 
in evaluarea si aprecierea pro
ducțiilor realizate. n-au sesi
zat faptul că le-au fost prezen
tate informări care nu reflectau 
realitatea in ceea ce privește în
deplinirea sarcinilor de plan. De
sigur, birourile acestor organizații 
pot raporta că au organizat cu 
regularitate adunările de partid, 
dar este evident că prin caracte
rul lor formal, acestea nu și-au 
atins scopul, n-au ajutat la cu
noașterea stărilor de lucruri reale, 
la dezvăluirea deficiențelor și Ia 
adoptarea măsurilor necesare pen
tru remedierea lor.

SPIRITUL HWfflMI IN flCTI'JETflTEfl
UE ZI CU ZI A CELOR CE MUNCESC

în cultivarea exigenței partinice, 
a responsabilității in îndeplinirea 
îndatoririlor profesionale și ob
ștești. organizațiile de partid din 
județ folosesc cu succes munca 
politică de masă. Astfel, organiza
ții de partid ca cele din comunele 
Vedea. Găujani, Berceni, Uimeai, 
Chiselei, axind întreaga muncă 
politică pe sarcinile economice 
specifice, au organizat în mod sis
tematic convorbiri, seri de între
bări și răspunsuri, calcule econo
mice, ceea ce a sporit interesul 
țăranilor cooperatori pentru execu
tarea unor lucrări de îmbunătățiri 
funciare, pentru dezvoltarea zoo
tehniei. Organizațiile de partid din 
Fierbinți, Valea Măcrișului. Gruiu, 
GLrbovi. Hotarele au mobilizat 
mase largi de locuitori la execu
tarea lucrărilor de desecări și îndi
guiri, in urma cărora, numai in 
ultimii doi ani, au fost redate agri
culturii circa 44 000 hectare.

Ce constatăm insă in alic orga
nizații ? Că in munca politică se 
manifestă adeseori formalismul, 
ceea ce face ca influența ei asu
pra oamenilor să fie minimă. Este 
adevărat că aici se fac planuri, au 
loc dezbateri, se scriu lozinci și 
articole la gazelele de perete, dar 
această activitate are, in bună mă
sură. un caracter general, nu este 
legată de problemele concrete ale 
unităților agricole și mai ales este 
lipsită de adresă precisă, de com
bativitate. In plenara comitetului 
județean a fost amintit, in acest 
sens, faptul că un șir de coope
rative agricole, cum sint cele din 

devărată ofensivă a perfecționării. 
Se poate spune pe drept cuvint 
că măsurile de perfecționare sta
bilite in perioada ultimilor ani au 
o sferă atotcuprinzătoare, inglobind 
într-un tot unitar cele mai im
portante laturi ale activității șl 
fenomenelor sociale : îmbunătățirea 
modului dc exercitare a rolului con
ducător al partidului ; îndeplinirea 
eficientă a funcțiilor stalului și a 
atribuțiilor organizațiilor do masă 
si obștești ; conducerea planifica
tă a economici naționale ; struc
turile organizatorice și sistemul 
instituțional al societății ; cadrul 
legislativ ; mijloacele de investi
gație, decizie și previziune ; for
mele și modalitățile de lucru ale 

diverselor organisme ale vieții e- 
conomico-sociale.

Se evidențiază astfel concepția 
unei inaintări simultane pe frontul 
tuturor laturilor construcției so
cialiste, aflate in strinsă interde
pendență, partidul considerind pe 
bună dreptate că orice răminere in 
urmă, chiar temporară/ a oricăreia 
dintre aceste laturi sau aspecte se 
repercutează asupra ansamblului 
înaintării.

Desigur, nu este posibil să stă
ruim, in cadrul unui articol de 
ziar, asupra tuturor acțiunilor ime
diate și de perspectivă întreprinse 
pe linia perfecționării activi
tății economico-sociale. Vom în
cerca, in cele ce urmează, să con
turăm doar principalele direoții in 
care evoluează acest proces. In 
primul rind, se urmărește perfec
ționarea formelor și metodelor de 
conducere, astfel ca acestea să co
respundă in mai mare măsură noi
lor necesități. Se poate spune, pe 
drept cuvint, că nu există domeniu 
al activității economice — produc
ția, repartiția, circulația, planifica
rea, pîrghiile economico-financiare 
— care in ultimii ani să nu fi for
mat obiectul unor temeinice re
examinări critice, prin prisma con
fruntării cu cerințele legice, cu 
practica. Conferința Națională din 
vara anului trecut a elaborat nu
meroase noi măsuri de perfecțio
nare a conducerii și organizării 
vieții sociale, care încheie practic 
actuala . fază de perfecționare. 
Ideea care călăuzește întreg an
samblul , de măsuri adoptat in 
acest domeniu o constituie creș-’ 
terea continuă a eficienței econo
mice. Numai realizind acest obiec
tiv fundamental se pot asigura

Tăriceni, Pietrișu. Drăghiceanu, 
Hulubești, au obținut producții 
mult mai mici decit cooperativele 
învecinate Frăsinet, Găujani, Go- 
goșari. Călugăreai, deși condițiile 
pedoclimatice sint foarte asemă
nătoare. Mai mult, unele I.A.S.-uri, 
puternic înzestrate din punct de 
vedere tehnic, cum este I.A.S. 
Giurgiu, au realizat producții agri
cole inferioare celor ale cooperati
velor agricole din jur. Răminerile 
in urmă amintite se datoresc, evi
dent, unor cauze de ordin subiec
tiv și, in primul rind, organizării 
necorespunzătoare a muncii și sla
bei discipline, care, la rindul lor, 
reflectă nemijlocit deficiențele 
muncii politico-educative a orga
nizațiilor de partid.

Foarte slab s-a desfășurat munca 
politică la locul de producție — 
în multe din fermele sau brigăzile 
cooperativelor agricole. Sesizind 
acest fapt, membri ai biroului co
mitetului județean de partid, im- 
preună cu alți activiști, s-au de
plasat de mai multe ori in ferme 
și la brigăzi, pe cimp, au stat de 
vorbă cu comuniștii, cu ceilalți 
cooperatori, au analizat împreună 
munca. Se poate spune că in urma 
acestor discuții a crescut răspun
derea cadrelor locale, a lucrători
lor din aceste sectoare, care au 
hotărit să facă ei înșiși ordine in 
propria lor unitate și au trecut e- 
fectiv la luarea măsurilor necesa
re. Relatarea acestor fapte in ple
nara comitetului județean a pus o 
dată mai mult in lumină cit de e- 
ficientâ poale fi munca politică a- 
lunci cind este concretă, la obiect, 
legală de realitățile fiecărui loc de 
muncă.

Profilul militantului revoluțio
nar include în mod necesar o com
portare morală exemplară, călăuzi
tă de normele eticii și echității 
socialiste. Promovarea lor consti
tuie un obiectiv major al muncii 
politico-educative. Desigur. a- 
ceasta nu înseamnă numai a dis
cuta despre norme, a organiza 
dezbateri, convorbiri despre sensul 
și însemnătatea lor, ci a milita 
pentru ca ele să fie însușite și 
aplicate de către fiecare comunist 
si om al muncii în producție și in 
întreaga sa activitate, a lua atitu
dine fermă, combativă, împotriva 
oricăror încălcări ale lor. a men- 

accelerarea ritmului dezvoltării eeo- 
nomico-sociale si. pe această bază, 
creșterea mai rapidă a nivelului de 
Irai al întregului popor.

O altă direcție de desfășurare a 
acțiunii do perfecționare vizează 
lărgirea conținutului democratic al 
acestor forme și metode noi de 
conducere, crearea cadrului pentru 
o participare tot mal largă șl mai 
activă a oamenilor muncii la con
ducerea activităților social-econo- 
mice. Caracteristic in acest sens 
este faptul că se urmărește a se da 
curs in mod consecvent conținutu
lui dialectic al principiului centra
lismului democratic, incit menți- 
nind și întărind conducerea unita
ră, pe baza planului unic — absolut 
obligatorie in condițiile economiei 

socialiste — să se asigure totodată 
extinderea autonomiei unităților 
economico-sociale și dezvoltarea 
inițiativei celor ce muncesc, pen
tru ca întreg mecanismul social să 
funcționeze mai bine și sâ soluțio
neze mai eficient și operativ pro
blemele care se ivesc in procesul 
dezvoltării economico-sociale. Este 
tocmai concepția care stă la baza 
lărgirii atribuțiilor unităților econo
mice și organelor locale teritoriale, 
a creării unor noi structuri ccono- 
mico-organizatorice de felul centra
lelor industriale, a consacrării prin
cipiului conducerii colective, prin 
crearea comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii, instituționaliza- 
rea adunării generale a oamenilor 
muncii etc.

în al treilea rind, acțiunea de 
perfecționare are în vedere îmbu
nătățirea instrumentelor de condu
cere prin asimilarea cuceririlor ști
inței conducerii societății. Viața so- 
cial-economicâ a devenit atit de 
complexă, incit cunoașterea și stăpi- 
nirea mecanismului ei nu mai sint 
posibile uzind de cunoștințe înve
chite. Empirismul, diletantismul in 
munca de conducere nu pot avea 
decit influențe negative. Tocmai 
ținind seama de acest imperativ, 
partidul a inițiat în ultimii 6—7 
ani ampl? măsuri de perfecționare 
a pregătirii cadrelor, de promova
re largă a metodelor modeme de 
analiză și decizie. x

Prezentarea — chiar și numai 
succintă —' a liniilor directoare ale 
prdcesului de perfecționare a în
tregii vieți .economice și sociale 
este ae rfatura sâ* *'releve  caracterul 
dinamic al activității desfășurate 
de Partidul Comunist Român pen
tru aplicarea creatoare a legități

• Filarmonica de stat ;,George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) în cadrul ciclului 
„După-amlezelc muzicale ale tine
retului" : Recital de pian susținut 
de Dan Atanasiu — 18.
• Opera Română : Liliacul — 11; 
Lacul lebedelor — 19,30.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30: Vlnt de libertate
— 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dona Dia
na — 10.30; Jocul de-a vacanța — 
15,30; Dona Diana — 20.
a Teatrul de, comedie : Preșul — 
10.30; Buffallo Bill șl Indienii
— 20.
o Teătrtîi’ ‘,',Lucl.i; Sturdza- ;Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 10; Casa de mode
— 15; Play Strindberg — 20, (sala 
Studio) : Noile suferințe ale tlnă- 
rului ,,W“ — 10; Valentin și Va
lentina — 15; 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia ești 
a mea — 10.30; A opta minune
— 15,30; Dragostea noastră —
19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10;
Cei șase — 10,30, (sala Studio) : 
Gaițele — 16; Hotelul astenicilor
— 20.

Înseamnă că nu mai 
avem nimic de făcut 
in organizarea mai 
bună a muncii.

Cu atit mai mult e 
dreptul și datoria 
poeților noștri de a 
scrie nu meditații 
negre, supte din bez
na din afara socialis
mului, ci profunde 
meditații analoage in 
felul lor cu ale lui 
Lamartine, ori cu 
nopțile lui Macedon- 
ski, sau cu poemele 
eminesciene.

Poezia adevărată 
este oglinda adevăru
lui. Chiar un ciob de 
oglindă prinde o fări- 
mă de adevăr. Dar e 
atila adevăr in cei 30 
de ani de socialism 
incit oglinzile sint in
finite, bogate in înfă
țișări. Merită să me
dităm și să chibzuim 
oglinzile poeziei noi, 
să le rotim astfel in
cit să arate viața a- 
devărată. bogată in 
sensuri, încărcată de 
întrebări, însetată de 
răspunsuri profun
de. Lirica meditativă 
românească de azi nu 
poate fi decit rezul
tatul unei meditații 
active, stenice, in care 
încrederea în om, in 
permanența sa ca par
te a colectivității 
poate dărui virtuți 
superioare reflecției 
poetice.

talitâților și comportărilor înapo
iate. Nu se poate spune insă că 
aceste cerințe au fost bine înțe
lese de toate organizațiile de 
partid. Faptul că la întreprinde
rea textilă „Dunăreană* 1 și la alte 
întreprinderi din județ se menține 
încă un număr mare de absențe 
nemotivate nu arată oare că ase
menea acte, in flagrantă contra
dicție cu cerințele eticii comuniste, 
nu sint cdmbătute cu tăria cuve
nită ?

Insuficient de ferm au reacționat 
unele organizații de partid față de 
alte incălcâri ale normelor eticii și 
echității socialiste : tendințe de 
parvenire și căpătuială, delapidări, 
sustrageri din avutul obștesc. Toc
mai lipsa de fermitate, climatul de 

îngăduință au făcut posibil ca ast
fel de manifestări să prolifereze 
în unele unități agricole, coopera
tive meșteșugărești și de consum, 
provocind mari daune materiale 
unităților respective și membrilor 
cooperatori.

Dacă normele eticii comuniste se 
cer respectate de toți oamenii 
muncii, cu atit mai mult le revme 
această obligație cadrelor de con
ducere, forța exemplului personal 
al conducătorilor exerebtind o pu
ternică inriurire asupra atmosferei 
exigente ce trebuie instaurată la 
fiecare loc de muncă. Din păcate, 
mai există cazuri cind unii con
ducători de unități se abat ei în
șiși de la aceste norme. De pildă, 
la S.M.A. Horia, C.A.P. Giurgiu și 
Crevedia Mare — inginerul meca
nic, inginerul-șef și, respectiv, pre
ședintele au plecat in concediu de 
odihnă in plină campanie agricolă, 
fără aprobarea forurilor de resort, 
dar organizațiile de partid respec
tive n-au găsit de cuviință să ia o 
atitudine critică. Discutarea in ca
drul comitetului comunal de partid 
Gurbănești a unor abateri săvirșite 
de secretarul acestuia a evidențiat 
același spirit de îngăduință favo
rabil diferitelor abateri. Locțiitorul 
secretarului, de pildă, s-a rezumat 
la afirmația „nu pot să înțeleg cele 
intimplate", iar alt membru al co
mitetului a declarat senin că „n-a 
înțeles de ce secretarul a fost 
pus in discuție, deoarece faptele 
au fost săvirșite in afara orelor 
de serviciu".

Aceste cazuri au fost analizate 

lor generale ale construcției socia
liste, in funcție de particularități
le șl specificul țării noastre, de 
necesitățile actualului stadiu de 
dezvoltare a societății românești.

Nu o dată conducerea partidului a 
subliniat insă că ansamblul de mă
suri ce au fost adoptate constituie 
doar o premisă a perfecționării în
tregii vieți economico-sociale ; in 
ultimă instanță, hotăritoare este ac
țiunea energică a tuturor oameni
lor muncii — de la muncitor, mais
tru, cooperator sau cercetător știin
țific și pină la director sau minis
tru — pentru aplicarea lor in prac
tică. Desigur, principalul domeniu 
în care perfecționarea trebuie să-și 
găsească teren larg dc desfășurare 
este activitatea productivă.. Dincolo 
dc măsurile inițiate pc plan central 
care vizează îmbunătățirea între
gului mecanism de funcționare a 
economiei, acțiunea dc perfecțio
nare cere comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii să se concentreze 
asupra ameliorării simțitoare a or
ganizării producției și a muncii in 
fiecare unitate și secție, asupra fo
losirii cil mai bune a mașinilor, 
agregatelor și instalațiilor, asupra 
valorificării superioare a materii
lor prime și materialelor, eradică
rii oricărqr forme de risipă — de 
timp, dc muncă, de combustibil, 
energie — concomitent cu perfec
ționarea activității de conducere, 
de aprovizionare tehnico-mate
rială.

Pentru ca acțiunea de perfecțio
nare a organismului nostru econo
mic-social să-și dea pe deplin roa
dele este necesar să se acționeze, 
deopotrivă, pe linia dezvoltării de
mocrației, a afirmării plenare a 
principiului conducerii și muncii 
colective. Este de datoria organelor 
și organizațiilor de partid să im
prime un diluat favorabil exercită
rii de către toate comitetele, consi
liile și adunările generale ale oa
menilor muncii a atribuțiilor ce 
le-au fost conferite prin lege, să 
stimuleze, prin toate pîrghiile mun
cii politico-educative, inițiativa 
creatoare. A avea inițiativă în
seamnă cu mult mai mult decit a 
vorbi in ședințe ; înseamnă a cău
ta și a găsi cheia soluționării pro
blemelor celor mai complexe, fără 
a aștepta îndemnuri sau dispoziții 
speciale, a te considera nu un 
simplu executant al unor sarcini 
primite „de sus“, ci un participant 
activ, învestit cu depline responsa
bilități, la lupta pentru mersul 
inainte al societății.

Ținta ofensivei organelor și or
ganizațiilor de partid pe tărimul 
perfecționării aclivității economico- 
sociale trebuie să fie lupta cu 
vechile mentalități și deprinderi, cu 
tot ceea ce (ine de inerție, de cre
dința că „ce a fost bun pinâ 
acum poate fi bun și de aici înain
te", intr-un cuvint, cu copleșitoa
rea rutină — această paralizantă 
meteahnă a spiritului, care respin
ge ceea ce e nou doar pentru că 
„n-a mai fost încercat și nu știm 
ce va ieși", frinind astfel elanul, 
energia, justificind și incurajind 
sta gnarea.

Fiecare dintre noi avem nu nu
mai datoria morală, dar și inte
resul să milităm prin fapte de 
muncă pentru perfecționarea între
gii activități, pentru că cei ce vor 
culege roadele vom fi noi înșine, 
întregul popor. Scopul suprem 
al tuturor acestor acțiuni și măsuri, 
ca și al întregii politici a partidului, 
este îmbunătățirea continuă a vie
ții celor ce muncesc, creșterea 
nivelului de trai al poporului, dez
voltarea civilizației socialiste.

Ioan ERHAN

!n cadrul recentei plenare a comi
tetului județean, care a cerut or
ganizațiilor de partid să curme 
orice tendințe de rabat la critică, 
mai ales atunci cind ea privește 
cadrele de conducere. Așa cum 
partidul a subliniat de atitea ori, 
la baza aprecierii activității cadre
lor trebuie să se afle cea mai 
mare exigență, deoarece lor li se 
cere in mod obligatoriu o înaltă 
principialitate, o conduită etică 
exemplară in muncă, in societate, 
in familie,. in întreaga lor activi
tate.

In ansamblu, lucrările plenarei 
comitetului județean de partid au 
evidențiat necesitatea accentuării 
spiritului militant, revoluționar in 
munca educativă. Așa cum s-a 
subliniat in plenară, de cea mai 
mare importanță este ca acest 
spirit să treacă dincolo de cadrul 
ședințelor de partid, al manifestă
rilor propagandistice propriu-zise, 
sâ pătrundă in activitatea cotidia
nă, in atitudinile și comportamen
tul de zi cu zi al celor ce mun
cesc.

In scopul îmbunătățirii muncii 
educative, comitetul județean a 
adoptat un plan de măsuri, a cărui 
aplicare este urmărită în prezent 
punct cu punct. Mereu prezenți in 
organizațiile de partid din între
prinderi, instituții, unitățile agri
cole, membrii comitetului le acor
dă un ajutor concret in organiza
rea muncii politico-educative, par
ticipă ei înșiși la acțiunile organi
zate, străduindu-se să ic imprime 
o mai mare combativitate, un ca
racter concret și mobilizator. Or
ganizațiile de masă și obștești, 
ceilalți factori cărora le revin sar
cini in domeniul educației au fost, 
de asemenea, îndrumați și ajutați 
să-și îmbogățească și să perfecțio
neze propriile lor planuri de ac
țiune.

Ne preocupă in mod deosebit să 
asigurăm o mai bună conducere șl 
coordonare a muncii politico-edu
cative pină jos, in fiecare comună 
și în fiecare unitate, dat fiind fap
tul că mai sint birouri de organi
zații. comitete de partid care nu 
înțeleg unitatea indisolubilă dintre 
activitatea econom ico-organizato- 
rică și cea educativă, o subapre- 
ciază pe aceasta din urmă, consi
derind că ea ar fi numai de resor
tul unor anumiți activiști. Aceasta 
se reflectă și in faptul că locțiito
rii secretarilor comitetelor comu
nale sint de multe ori lăsați să 
rezolve singuri problemele muncii 
educative, iar uneori nici nu li se 
creează condiții pentru a se ocupa 
in măsura cuvenită de sarcinile lor 
specifice. Or, trebuie clar înțeles 
că munca politico-cducativă nu 
este numai în sarcina unor anu
miți activiști, ci a tuturor organe
lor de partid in întregul lor, care 
poartă nemijlocit răspunderea pen
tru bunul ei mers, pentru condu
cerea și desfășurarea ei corespun
zător cerințelor partidului. Această 
concepție trebuie imprimată tutu
ror organelor și organizațiilor de 
partid, la toate nivelurile. întregului 
activ de partid.

Gheorqhe MARINESCU 
secretar al Comitetului 
judefean Ilfov al P.C.R.

t V

PROGRAMUL I

8,00 Dună dimineața 1 « Avan
premieră • Gimnastica pen
tru toți * Pentru sănătatea 
dv. • De vorbă cu gospodi
nele.

8.30 Cravatele roșii.
8.25 Film serial : Daktarl.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune in limba maghiară.
12.30 Dc strajă patriei.
Album duminical.
13,00 In studio septetul instrumen

tal „Concertino".
13,07 Autograf muzical — Angela 

SlmLlea.
13.13 In arena circului.
13.25 Atențiune Timișoara... vă ce

dăm antena !
13.55 Aventuri tn epoca de piatră.
14.20 Invitatul emisiunii : barito

nul Dan Iordftchescu.
14.35 „Frumusețe In o mie de fe

țe" — reportaj.
14.45 Melodii de ieri șl dc azi cu 

Dorina Drăghlcl șl Lulgi 
Ionescu,

14.55 Itinerar vlenez.
15,05 Pagini celebre din literatu

ra violonistică interpretate 
de Silvia Marcovlci.

15,12 Desene animate : Heckle șl 
Jeckle.

15,17 Medalion Anna Moffo.
15.25 Magazin sportiv » Tenis de 

cimp. finala Turneului cam
pionilor — 1973 : Iile Nâsta- 
se — Tom Okker (Înregistra
re de la Boston) • Premieră 
TV : Rugbl în 13 jucători : 
Anglia — Australia (înregis
trare de la Londra).

16.45 Film serial „Schulmclster". 
Episodul „După cele 100 de 
zile".

17,40 Drumuri în istorie : „Istorie 
la Dunărea de Jos".

18,00 Omagiu. Selecțiunl din spec
tacolul muzical-coregrafic 
organizat la Petroșani de 
Radioteleviziunea româ
nă in colaborare cu Co
mitetul județean pentru cul
tură și educație socialis
tă și Consiliul județean al 
sindicatelor — Hunedoa
ra. Participă artiștii ama
tori din Hunedoara, Jieț, 
DAbîca. Almaș-Săliște, Cim- 
pa. Cîmpul iul Neag, so
liștii Teodora Lucaciu, Elena 
Lazăr, Viorica Brîndușan, 
Ion Bogza, Iulia Szabo, Ion 
Crlstoreanu, frații Petreuș. 
balerinii Elena Dacian șl 
Amatto Checlulescu, orches
tra ansamblului „Hațegana", 
dirijată de Volcu Stânescu. 
șl corul de copii al școlii e- 
lementare nr. 5 din Petrila, 
dirijat de Vladimir Ureche. 
Coregrafia : Vasile Chevere- 
șan și Valerlu Erzlan.

10.20 1001 de seri : Șoricelul mo
torizat (I).

19.30 Telejurnal • Săptămîna po
litică internă și Internațio
nală în imagini.

20.10 Reportajul săptămînil : O zl 
din viața Botoșanilor.

20.35 Film artistic : „Sămîntă ra
ră". Regla : Andrew Mc La- 
glen. In distribuție : James 
Stewart și Maureen O'Hara. 
Premieră pe țară.

22.10 Telejurnal o Sport : Hand
bal masculin : R.D.G. —
România (repriza a Il-a). 
Transmisiune de la Ros
tock. Comentează Călin An
tonescu.

PROGRAMUL II

11,00-13.00 Concertul t orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„George Enescil". Dirijor : 
Carlo Zecchi (Italia). Solistă 

• Maria Fotino. . .Jn. program : 
Haydn — ‘Șlmfdhla? nr. 49 In 
fa minor ; Mozart — Concer
tul pentru pian șl orchestră 
în sol major K.V. 453 ; Be
ethoven — Simfonia a IV-a. 
In pauză : Viața muzicală în 
actualitate.

20.10 Film serial pentru copil : 
„Grăsunul". Episodul „Taina 
bibliotecii".

20,35 Muzică distractivă cu nais
tul Stanciu Simion șl for
mația sa.

20,50 Panoramic științific.
21,15 Două creații clasice ale ba

letului românesc : „Prlcull- 
ciul" de Zeno Vancea : „La 
piață" de Mihail Jora. Core
grafia : Oleg Danovski, Tilde 
Urseanu. Conducerea muzi
cală : Constantin Petrovlci.

22.10 Film serial : ,,Brett și
Danny".

cinema
• Evadarea : ' FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45.
• Anatomia dragostei : CENTRAL 
— 9.15: U.30; 13.45; 16; 18.15; 20.30.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : LUMINA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 20.43. CO- 
TROCENI — 15,30; 18; 20,15.
• Torino negru : PATRIA — 9;
11.30; 14; 16.30: 19; 21,15, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45, FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20.30, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.

ADEVĂRUL VIEȚII
(Urmare din pag. I)

sesc intre ceea ce au 
fost și ceea ce sint. 
Nu încape îndoială că 
m-a înduioșat să stau 
la masa unde altăda
tă au stat I. Heliade 
Râdulescu și N. Băl- 
cescu. Mă simțeam 
așa de mic față de ei. 
Dar ce-ar fi zis ei să 
vadă uriașele blocuri, 
uzina și tot complexul 
de irigații ce se con
struiesc pe imense 
întinderi împrejur ? 
Ei, poate, au visai 
vag așa ceva. No; ve
dem. Mai încape in 
atari condiții sociale 
sentimentul neîncre
derii in om. blamarea 
existenței ca absur
dă ? ’Mai pot fi me
ditația, reflexia lirică 
doar moduri de inne- 
gurare a existențelor ? 
Evident, nu !

Mă simt așa de bine 
intre tineri care-mi 
pun Întrebări îndrăz
nețe. încerc să le 
răspund atit cit mă 
pricep. mai bine 
6au mai rău. Nu de 
mult, o fată m-a în
trebat — și m-a tulbu
rat întrebarea ei — 
„Nu credeți că indus
trializarea este cauza 
alienării ?"

Știu ceva marxism 
și, modest, 'fiîosofie 
contemporană. I-am 
răspuns. Nu cred că a

fost mulțumită, căci 3 
venit la mine după ce 
s-a încheiat intilnirea 
solicjtindu-mi conti
nuarea convorbirii. 
M-a întrebat dacă
știu ce este un ta
blou de comandă in
tr-o yzină. Știam.
I-am spus că știu și
ce greu e să conduci 
o locomotivă electri
că sau Diesel și că 
am doctoranzi care se 
ocupă de această pro
blemă, experimental, 
psihologic. Poate că 
uneori nu organizăm 
destul de bine munca, 
i-am mai spus. Dara 
vorbi de o situație 
perfectibilă intr-o so
cietate al cărei țel su
prem este slujirea 
omului este una ; a 
consemna inegalita
tea socială dintr-o al
tă lume este altceva.

Este, in orice caz, 
chiar și această între
bare o temă pentru 
poet. Și de aici. se 
poate naște o atitudi
ne, o reflecție activă, 
cum trebuie să fie li
rica noastră meditati
vă.

Desigur, Marx are 
dreptate. Din proprie
tatea capitalistă asu
pra mijloacelor de 
producție rezultă alie
narea. Noi, in țările 
socialiste, am lichidat 
o asemenea proprie
tate. Lichidind-o nu

• Program de desene animate
pentru copil : DOINA — 11,15;
12.30.
• Othello : DOINA — 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Intlmplărl cu Cosa Nostra :
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16,15;
18.45; 21.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : BUCUREȘTI — 8.45; 11;
13,30; 16; 10,30; 21, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Așteaptă pină se întunecă : 
CAPITOL — 9,30: 11.45; 14; 16,15; 
18.30; 20,43.
• Războiul domnițelor ; TIMPURI 
NOI — 9,15—20,15 în continuare.
• Bună seara, doamnă Campbell:
VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20.45, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,43; 18; 20,15, ARTA —
15; 17,45; 20,15,
• Mult zgomot pentru nimic t
BUZEȘT1 —■ 9; 11,13; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Omul din la Man cil a : MELO
DIA — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30,
FLAMURA — 9,30; 12; 15.30; 18;
20.30.
a In munți crește un brad verde.: 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 18; 20,15.
• Vifornița : FLACARA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ultimele șase minute : GRTVI- 
ȚA — 9; 11.15; 13,30; 16; 13,15;
20.30. GIULEȘTI — 11; 13,30; 18;
20,15, VOLGA — 0; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30.
• Nunta : LIRA — 16; 18; 20.
• Generalul doarme in picioare : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15: 20,30.
• Război șl pace (seriile m șl 
IV) : VIITORUL — 15,15; 19.15.
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Fata care vinde flori : MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30.
• Ferma din Arizona : DACIA —
9; 12,30; 16; 19,15. .
• Monolog : UNIREA — 15,30;
18; 20,15.
• O floare șl doi grădinari : BU- 
CEGI — 10,30; 15,30; 19.
• Fiul mecanicului de locomotivă: 
CRINGAȘI — 15.30; 18; 20.15.
• Doi pe un balansoar : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.15.
• Ancheta poștașilor : FEREN
TARI — 16; 18; 20.
• Urmărire la Amsterdam : PA
CEA — 15,45; 18; 20,15.
• „100 de lei" : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici : RAHOVA — 16; 18; 20.
• Pămlntul părinților noștri : 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Omul dc dincolo : POPULAR
— 15,30; 18; 20.15.
• Cu cărțile pe față : MUNCA
— 15,30; 18; 20.15.
• Legenda negrului Charley i 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

teatre

• Teatrul Ciulești : Meșterul Ma- 
nole — io; Măsură pentru măsu
ră — 19,30, (în sala Studio a Tea
trului Național ,.I. L. Caragiale") : 
Liola — io; Comedie cu olteni 
— 15.
• Teatrul „Ion Creangă" : Dan
sați cu salamandra — 10; Nota 
zero la purtare — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 10; 12.
e Teatrul evreiesc de stat : 
Un Mazel-tov pe placul tuturor — 
11; Lozul cel marc — 19,30.
© Teatrul satirlc-muzlcal ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnltul meu 
drag — 19,30, (sala din Cajea Vic
toriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
diseară — 19.30.
Q Teatrul de revistă șl comedie’ 
„Ion Vasilescu" : Zl una mai săl
tăreață — 10; 19.30. (la Sala Pala
tului) : Mitică Popescu — 19,30.
• .Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „București" : Gala acro
baților — 16; 19,30.
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Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii .Socialiste România
Voastre pentru amabilul său mesaj din n de- 

o.- nndul, meu‘ <°™ulea cele mat bune urâri pentru dum
neavoastră personal «I pentru Romania.

BAUDOUIN
Regele Belgiei

Ministrul afacerilor externe al României 
va face o vizită oficială in R. P. Polonă

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Gwțe 
Macovescu. va efectua, in urm St oa
rele iile, o vizită oficială in Repu

blica Populară Polonă, la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Polone, Stefan 
Olszowski.

v remea
Timpul probabil pentru «Bele de 17, 

IR și 1!» decembrie. în țari : Cenil va 
ft variabil. mRi mult noros !n nordul 
W estul țării, unde va ninge mal frec

vent în primele rile. Vînt eu intensifi
ed rl trecătoare. Temperatura va con
tinua să sondă în primele zile. Mini
mele vor fi cuprinse intre minus 13 
și minus 5 grade, local mai coborîtc. 
iar maximele vor oscila Intre minus 
P șl plus l grad. Tn București : Cerul 
va fi mal mult noros, mal ales In 
prima parte a intervalului. Temporar 
va ninge, Vtnt moderat. Temperatura 
va continua să scadă la începutul In
tervalului. Apoi va fi staționară.

Tovarășul Stane Dolanț, Cronica zilei
secretar al Biroului Executiv al Prezidiului U C.I.,

va face o vizită prietenească in țara noastră
La invitația Comitetului Centra] al 

Partidului Comunist Român, tovară
șul Stane Dolanț, secretar al Birou
lui Executiv al Prezidiului Uniunii

Comuniștilor din Iugoslavia, va 
face o vizită prietenească In tara 
noastră.

(Agorpres)

Aniversarea unui sfert de veac 
de activitate teatrală

In orașul Sflntu-Gheorghe a avut 
loc. simbătă, o manifestare consa
crată Împlinirii a 25 de ani de la în
ființarea Teatrului maghiar de stat 
din localitate.

Cu prilejul acestui moment ani
versar s-a subliniat că pe scena 
teatrului nu fost prezentate 8 800 do 
spectacole, primite călduros de pu
blic. Participanții la această festivi
tate au adresat o telegramă 
C.C. Al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ccaușcscu. in care se spune, prin
tre altele : „Cu emoție ne amintim 
do actul do naștere al teatrului. In- 
fiLnțat in primii ani de după elibe

rarea patriei noastre, ceea ce consti
tuie o expresie elocventă a politicii 
Partidului-Comunist Român de ridi
care a nivelului do cultură generală 
b! tuturor cetățenilor țării fără deo
sebire de naționalitate.

Vă asigurăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ccaușcscu, că șl In viitor 
vom depune toate strădaniile. între
gul talent in slujba înfloririi culturii 
noastre socialiste, a promovării unei 
dramaturgii valoroase, care să ex
prime Ideile umanismului socialist, 
ale frăției dintre oamenii muncii 
români și maghiari".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
HANDBAL FEMININ ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovcscu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Ungare. Frigycs Puja, cu prilejul 
numirii sale in această funcție.

sărbătoarea națională a republicii

POPULARE BANGLADESH

Campioana a lumii —

ECHIPA IUGOSLAVIEI
Vicecampicană mondială —

ECHIPA ROMÂNIEI
Echipa de handbal feminin a Iugo

slaviei, care a fost de două ori fina
listă la ediții precedente ale cam
pionatului mondial, și-a văzut ieri vi
sul realizat cistigind. pe teren pro
priu. la Belgrad trofeul suprem. Ea 
a întrecut pe merit formația Româ
niei cu 16—11 (7—7).^La capătul u- 
nui meci interesant, de bună factură 
handbalistică. Totodată, se cuvine să 
felicitam pe vicecampioana lumii, e- 
chipa României, pentru evoluția ei 
foarte bună la acest turneu final, 
chiar dacă în partida de ieri, in spe
cial în partea secundă a acesteia, nu 
s-a mai exprimat — ca ansamblu și 
individual — corespunzător cu talen
tul jucătoarelor noastre. Medaliile de 
argint dobindite la ediția C.M. din 
Iugoslavia se înscriu drept a doua 
performanță sportivă din istoria 
echipei reprezentative a României, 
după acel titlu suprem cucerit in 
1962. la București.

Îndeplinit complet rolul atit de im
portant intr-o partidă cum e o finală 
de campionat mondial. în cea de-a 
doua parte a jocului iugoslavele au 
reușit să se distanțeze treptat, să-și 
creeze o marjă de goluri liniștitoare 
șl să ciștige de ajuns de clar finala.

A fost o finală demnă de un cam
pionat mondial, in care cele două 
echipe au demonstrat cu prisosință 
înalta lor clasă, fumizind un duel 
handbalistic aplaudat, justificînd pe 
deplin locurile obținute în această 
pasionantă întrecere sportivă.

Încă o dată felicităm cele două 
echipe finaliste pentru performanțele 
lor, formația Iugoslaviei — campioa
nă, formația României — vicecam
pioana mondială.

Valeria MIRONESCU

ȘAII. „CUPA CAMPIOANELOR 
EUROPENE". — Cu două runde îna
inte de terminarea „Cupei campioa
nelor europene" de șah, in clasament 
continuă să conducă maestra sovie
tică Alia Kușnir cu 8.5 puncte, ur
mată de Gertrude Baumstark (Ro
mânia) și Suzana Veroczi (Ungaria) 
cu 7,5 puncte fiecare. Rezultate din 
runda a 11-a : Kușnir-Timmer 1—0; 
Baumstark-Stadler remiză.,

HOCHEI. — Peste 5 000 de specta
tori au urmărit Ia Helsinki întilnirea 
internațională de hochei pe gheață 
dintre selecționatele Finlandei și 
Suediei. Horheiștii finlandezi au ter
minat învingători cu scorul de 4—3 
(1—2. 1—0. 2—1) !

TENIS. — La Sofia au continuat 
întrecerile turneului internațional de 
tenis pe teren acoperit dotat cu 
„Premiul televiziunii bulgare". Ju
cătorul român Traian Marcu l-a în
vins in două seturi : 6—2. 6—1 pe 
sportivul bulgar Kandziev. iar vest- 
germanul Maier a ciștigat cu 6—2, 
6—3 partida susținută cu iugoslavul 
Kovacici. Alte rezultate : Nielssen 
(Danemarca)-Timm (R.F. Germania) 
6—4. 7—6 ; Sanders (Olanda)-Florin 
Manea (România) 6—1, 6—2.

BOX. — La Maison Square Gar
den din New York e-a disputat me

ciul de box dintre Jerry Quarry și 
Earnie Shavers, meci considerat ca 
o semifinală mondială pentru de
semnarea unui șalanger al campio
nului lumii la categoria grea, George 
Foreman. Spre decepția celor 15 000 
de spectatori, întilnirea a durat o 
singură repriză. Trimis la podea in 
urma unui croșeu de dreapta, lovit 
apoi din toate pozițiile de adversa
rul său. Shavers nu a mai putut 
continua lupta și la numai 2’21” de 
la începerea meciului arbitrul l-a 
declarat învingător prin KO tehnic 
pe Quarry.

FOTBAL. — ECHIPA HAITI S-A 
CALIFICAT LA TURNEUL FINAL 
AL C.M. ! O nouă surpriză in preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal : echipa statului Haiti, prac
tic necunoscută in arena internațio
nală, s-a calificat pentru turneul fi
nal al Cupei mondiale. In etapa a 
4-a a turneului zonei Americii de 
Nord. Centrale și a Mării Carai
bilor. selecționata Haiti a învins cu 
scorul de 2—1 (1—1) formația Gua- 
temalci și, totalizind 8 puncte, nu mai 
poate fi ajunsă pe primul loc al cla
samentului. Calificarea fotbaliștilor 
din Haiti a fost facilitată de com
portarea slabă a echipei Mexicului' 
(favorita acestei zone), care’ a fost 
învinsă cu 4—0 (2—0) ..de echipa din 
Trinidad-Tobago.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialisto România, George 
Macovcscu, a trimis ministrului afa
cerilor externe șl al informațiilor 
din Bahrein, Scic Mohamed Bln 
Mubarak Al-Khalifa, o telegramă do 
felicitare cu ocazia Zilei naționale a 
acestei țări.

♦

Academia de științe sociale și po
litice a organizat simbătfl o dezba
tere pe probleme alo dezvoltării eco
nomice și sociale, la care au parti
cipat cadre didactice universitare, 
cercetători, reprezentanți ai unor 
Instituții centrale, specialiști din 
producție.

în timpul lucrărilor au fost pre
zentate comunicări referitoare la 
perfecționarea cadrului legislativ 
privind dreptul de proprietate so
cialistă de stat, natura contradicții
lor in societatea socialistă, conduce
rea planificată și autonomia unități
lor socialiste etc.

*
Simhătă nb început în județul Hu

nedoara manifestările. consacrate 
sărbătoririi unul secol de la naște
rea lui Ovid Densușianu. filolog, is
toric, literat, folclorist și poet. La 
aceste manifestări participă nume
roși oameni de știință și cultură din 
țară, precum și oaspeți de peste ho
tare.

In comuna Densuș, localitatea In 
care s-a născut savantul român, a 
avut loc solemnitatea dezvelirii bus
tului lui Ovid Densușianu. la care 
a rostit o alocuțiune loachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., președin
tele comitetului executiv a! consi
liului popular județean. în aceeași 
zi la Deva s-au desfășurat lucrările 
unui simpozion la care au luat par
te președinți ai filialelor din țară a 
Societății de științe filologice. Dez
baterile au fost consacrate Îndeosebi 
comemorării unor cărturari de sea
mă : Dimitrie Cantemir, Dosoftei, 
Gheorghe Lazâr și Ovid Densușianu.

Ieri, la Pitești, s-a deschis primul 
curs de perfecționare in conducerea 
agriculturii. în care sînt cuprinse 230 
cadre cu munci de răspundere din 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste ale județului Argeș. Cursul 
este inițiat de comitetul județean de 
partid și funcționează o dată pe lună 
pe lingă Universitatea de marxism
leninism. Formele de pregătire con
stau in expuneri făcute de cadre 
dintre cele mai pregătite in dome
niul politicii agrare, dezbateri și sim
pozioane. demonstrații practice, stu
dii de caz. testări pe anumite pro
bleme ale conducerii economiei a- 
grare, schimburi de experiență etc. 
La absolvire, fiecare cadru va susți
ne in seșiune deschisă o temă cu a- 
plicabilitate practică din viața uni
tății pe care o reprezintă.

Excelentei Sale
Domnului ABU SAYEED CHOUDHURY

Președintele Republicii Populare Bangladesh
în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, 

precum șl al meu personal, am plăcerea să vă transmit cu prilejul 
Zilei naționale a țării dumneavoastră calde felicitări și cele mai bune 
urări de fericire și sănătate personală, de pace și prosperitate poporului 
bangladesh.

Constatînd cu satisfacție că relațiile prietenești romăno-bangladesh 
au cunoscut o dezvoltare rapidă într-o perioadă scurtă de timp, îmi 
exprim convingerea că ele vor continua să se dezvolte șl diversifice 
fn interesul reciproc al popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
’ Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

Astăzi este Ziua na
țională a Republicii 
Populare Bangladesh, 
în această zi. in urmă 
cu un an, a fost adop
tată Constituția țării, 
prin care tlnărul stat, 
devenit Independent 
la 26 martie 1971, s-a 
proclamat republică 
populară.

Deși scurtă, perioada 
care a trecut de la a- 
ceste evenimente este 
caracterizată de efor
turi evidente pe calea 
progresului economic 
și social, de importan
te realizări în diferite 
domenii de activitate, 
în direcția ridicării 
nivelului de frai al 
celor, 75 de milioane 
de locuitori ai tării, 
încă din primele luni 
după proclamarea in
dependenței au fost 
trecute sub controlul 
statului băncile ‘ si 
companiile de asigu
rare. precum și sute 
de întreprinderi parti
culare. sectorul de 
stat reallzînd mai 
mult de trei pătrimi 
din întreaga produc
ție industrială a țâ
rii. Aceste măsuri au 
făcut posibile o mai 
bună valorificare a 
resurselor naturale, o 
sporire a producției 
principalelor ramuri 
industriale.

Concomitent. gu
vernul R. P. Bangla
desh acordă o atenție 
deosebită dezvoltării

si modernizării agri
culturii. în vederea 
creșterii producției a- 
gricole. in asa fel in
cit. in anii imediat ur
mători. aceasta să a- 
aigure pe deplin ne
cesitățile de consum 
ale populației. Extin
derea rețelei de invă- 
țămint de toate gra
dele urmărește pregă
tirea unor cadre na
ționale in toate sec
toarele vieții econo
mice și isociale. Succe
se însemnate au fost 
obținute și in dome
niul ocrotirii sănătății 
și asistenței sanitare.

în urmă cu două 
luni a fost adoptat 
primul plan cincinal 
de dezvoltare econo
mică a tarii pe anii 
1974—1978. Pornind de 
la realizările primului 
plan de reconstrucție 
si dezvoltare recent 
încheiat. cincinalul 
are drept obiectiv e- 
eențial edificarea li
nei economii naționa
le capabile să asigu
re. din propriile re
surse. cerințele pieței 
interne de produse in
dustriale si agricole.

Raporturile dintre 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Populară Bangladesh 
cunosc o evoluție po
zitivă. cu bune per
spective de lărgire și 
diversificare. Poporul 
român, care a fost și 
este solidar cu cauza

tinerelor state ce ou 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re. urmărește cu 
simpatie eforturile 
susținute ale poporu
lui din Bangladesh in 
vederea consolidării 
independentei tării 
sale, a progresului și 
bunăstării. Schimbul 
de mesaje dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu si premie
rul Mujibur Rahman 
a evidențiat sentimen
tele de stimă și res
pect ce și le nutresc 
reciproc popoarele țâ
rilor noastre. Vizita 
de anul trecut a mi
nistrului de externe al 
Bangladesh la Bucu
rești. cea a unei de
legații economice ro
mâne la Dacca, pre
cum și celelalte con
tacte la diferite nive
luri între reprezen
tanții celor două țări 
constituie o dovadă a 
dorinței comune de a 
da noi impulsuri co
laborării reciproce a- 
vantajoase între Româ
nia și Bangladesh.

Ziua națională a 
Republicii Populare 
Bangladesh oferă po
porului român prile
jul de a adresa po
porului acestei țări 
urarea de noi împli
niri pe calea bnei 
dezvoltări libere, a 
prosperității si păcii.

Eugen IONJESCU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BAHREINULUI

Meciul de ieri a început prin 
atacuri si contraatacuri reușite ale 
formației gazdă, puternic susținută 
de cei 7 000 de spectatori prezenți in 
sala „Pionir". Insă handbalistele iugo
slave n-au izbutit atunci să-și creeze 
o diferența mai mare de două go
luri. permitind echipei noastre să re
monteze si să egaleze pentru prima 
oară la 5—5. Cind a venit pauza 
scorul era de 7—7. De menționat 
că în această situație. cind 
mai erau doar citeva secunde de joc, 
Doina Cojocaru a trimis mingea în 
bară 1 Tocmai această ultimă parte 
a primei reprize a fost și cea mai 
bună din jocul echipei noastre. Din 
păcate, după pauză, handbalistele 
românce n-au mai dat randamentul 
normal, principalele realizatoare 
arătind o formă slabă a șutului. A- 
Aogăm șl faptul că ambele portări- 
țe — de altfel, amîndouă recent ac
cidentate și nerestabilite — nu și-au

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: MOR G I A N A“

BOX — tineret

România—R.D.G. 6—5

BERLIN 15 (Agerpres). — La As- 
chersleben s-a disputat meciul in
ternațional de box dintre echipele 
de tineret ale R.D. Germane și Ro
mâniei, Pugiliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 6—5.

Producție a studiourilor cehoslovace. Regia : Juraj Herz. Cu : Iva Janzurovâ, Josef Abrhâm, Nina Divisakovâ.
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Altefei Sale
Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH

Emirul Statului -Bahrein'" ' 7'loc’

Sărbătoarea națională a Bahreinului îmi -oferă plăcuta ocazie de 
a vă adresa sincere felicitări și. urări de -sănătate, progres și bunăstare 
poporului din Bahrein.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul din 
Bahrein iși sărbăto
rește Ziua națională. 
Noul stat, care și-a 
dobindit în urmă cu 
doi ani independența, 
este un arhipelag for
mat din 30 de insule, 
situat în sud-vestul 
Golfului Persic, cu un 
teritoriu totalizind 588 
km2 și o populație de 
220 000 de locuitori, 
dintre care 80 000 tră
iesc in capitala tării, 
Manama. Dominația 
colonială a menținut 
această tară timp de 
150 de ani in tiparele 
lumii medievale. Cîști- 
garea independentei 
i-a deschis 4-arHi 
perspective de pro
gres și prosperitate.

Sărbătoarea națio
nală găsește tara an
gajată intr-un susți
nut efort menit să 
pună capăt moștenirii 
trecutului colonial. 
Imediat după procla
marea independenței 
au fost elaborate pla
nuri concrete pentru 
valorificarea, în inte

resul propriu, a resur
selor naturale . care, 
oină de curind, erau 
exploatate exclusiv in 
beneficiul firmelor 
străine. Producția pe
trolieră. care consti
tuie principala bogăție 
a țării, se ridică în 
prezent la 4,5 milioa
ne de tone anual. Pa
ralel cu dezvoltarea 
extracției petrolului 
se restructurează și 
diversifică ramurile e- 
conomice.. fapt ilus
trat prin crearea u- 
nei uzine de aluminiu, 
unde lucrează peste 
2 000 de muncitori. Pe 
insula Sitra sînt în 
curs de construcție o 
termocentrală si o sta
ție de desalinizare a 
apei mării, care vor 
satisface în întregime 
nevoile populației in 
ce privește aprovizio
narea cu apă si ener
gie electrică. In pla
nurile autorităților din 
Bahrein sînt prevăzu
te. de asemenea, mă
suri pentru, dezvol
tarea agriculturii, pes

cuitului si conservării 
peștelui, formarea de 
cadre proprii, moder
nizarea orașelor.

Babreinul promo
vează. pe plan extern, 
o DOiiticâ de dezvol
tare a relațiilor cu e- 
miratele din Golful 
Persic si celelalte sta
te arabe, de coopera
re cu toate țările lu
mii. între România și 
Bahrein s-au stabilit 
raporturi prietenești, 
izvorite din solidari
tatea si simpatia pe 
care poporul nostru le 
nutrește față de cau
za popoarelor arabe, a 
tuturor popoarelor lu
mii ce luptă pentru 
o existentă de sine 
stătătoare, progres e- 
conomic si social.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale, poporul 
român adresează po
porului din Bahrein 
urări de noi succese 
pe drumul consolidă
rii independentei si al 
progresului multilate
ral al țării.

A. MUNTEANU

PRESA MONDIALĂ Șl PENURIA DE ENERGIE
„NEW SCIENTIST":

pentru
0 investiție 
viitor

„Orice am face acum, criza energiei nu e ceva car.e,f,s^..d,es,p^â 
peste noapte. Dimpotrivă, se prevede o luptă destul de dificila și în
delungată, pe parcursul căreia va trebui sâ modificăm nu numai or- 
dinca priorităților actuale, dar și conduita noastră, pe un Dlan mai 
generat Nu va fi suficient numai sâ căutăm noi căi &entrU » pr°‘ 
du« energie. Tot ceea ce ține de activitatea curentă a societății va 
trebui revăzut intr-o nouă lumina, pentru v"tor' JireAște’.a' mereu in vedere perspectivele energiei pe Terra . Aceste cuminte 
apărute ?n revista britanică ..New Scientist- servesc ca introducere 
la un capitol special ai publicației, consacrat vastei ‘e*”f * e.nenf' ‘ 
aflate la ordinea zilei in lume. Redăm mai jos citeva extrase .

A aștepta pină ce situația ar de
veni intolerabilă, ar însemna o ne
glijență intenționată, un adevărat act 
iresponsabil, de nejustificat, din 
partea societății. Ceea ce e asUzi 
larg cunoscut sub denumirea de 
„criză energetică", se referă, de'fapt, 
numai la momentul de față cind, din 
diverse motive, aprovizionarea cu e- 
nergie a scăzut, punindu-ne in 
tot felul de situații cu care nu eram 
obișnuit! Înainte.

E limpede că lumea noastră tre
buie să dispună dc energic sub di
verse forme. O utilizăm pentru în
călzit și iluminat in casele noastre, 
pentru nevoile curente al? indus
triei. pentru divertisment și plăcc-re. 
Intrucit e firesc ca evoluția spre pro
gres a omenirii să continue și in 
viilor, cerințele de ei}erg‘p . 
creste mereu. In prezent, Statelor 
Unite le revin 35 la 6ută din pon- 
sumul de energie pe glob. Daca am 
presupun*  că in țările in curs de

dezvoltare ale anului 2000 nivelul de 
viață va Ii același cu al americani
lor de azi, consumul mondial al e- 
nerglei va trebui să crească in a- 
ceastă perioadă de peste 10 ori. Iată 
de ce trebuie încă de pe acum sâ 
ne preocupăm fie de a dezvolta o 
tehnologie îmbunătățită a energiei, 
fie de a impune unele limitări și 
restricții ale utilizării energiei, sau 
de a îmbina aceste două forme. 
SE PARE. ASTFEL. CA DEZVOL
TAREA UNEI „FILOZOFII SO
CIALE" PRIVIND FOLOSIREA ȘI 
CONTROLUL ENERGIEI VA RE
PREZENTA UNA DIN CELE MAI 
DEZBĂTUTE PROBLEME ALE DE
CENIULUI IN CURS.

Pe scurt, nivelul de viață al omu
lui pe glob va depinde, in măsură 
însemnată, de posibilitățile de a ob
ține mari cantități de energie ief
tină, in forme cit mai propice exis
tenței. Va trebui, de aceea, sâ asi
gurăm o dezvoltare planificată fi o

utilizare cit mal eficientă a resurse
lor energetice disponibile, in primul 
rind a combustibililor fosili și a fi
siunii' nucleare. Pentru o dată rela
tiv apropiată (următorii 10—15 ani) 
mai avem la indemină petrolul 
găsit în mări și oceane, de-a lungul 
platformei continentale. Desigur, 
rămine de soluționat problema unei 
„legislații a mării", pentru ca ex
ploatarea resurselor oceanice de pe
trol, care se găsesc dincolo de ac
tuala limită Internațională a apelor 
teritoriale, să se desfășoare in bune 
condiții. O altă soluție o reprezintă 
reluarea exploatării, pe baze moder
nizate. a rezervelor carbonifere. E 
necesar, totodată, să se accelereze 
desulfurizarea, gazeiflcarea și liche
fierea cărbunelui.

Pe termen mal lung, o atenție de
osebită trebuie acordată energiei nu
cleare, a cărei dezvoltare a fost sus
ținută, de altfel, in ultimele două de
cenii. Avantajul acestei forme de c- 
nergie este că nu poluează aerul, ca 
in cazul combustibililor tradiționali, 
întârzierile de pină acum in utiliza
rea pe o scară cit mai largă a e- 
nergiel nucleare urmează să fie re
cuperate pe baza unei dezvoltări cit 
mai organizate a producției acestui 
fel de energie.

Extrem de promițătoare, dar de
ocamdată neevaluată pe plan tehnic, 
se prezintă utilizarea energiei furni
zate continuu de inepuizabila sursă 
solară. Enorma cantitate de radiații 
solare ce se face simțită pretutin
deni pe glob, depășind, practic, ne
voile noastre de energie, oricit de 
mari ar fi ele. reprezintă o verita
bilă invitație ca omul să-și dove
dească și aici ingeniozitatea teh
nică.

Posibilitatea de a obține energie 
prin fuziunea termonucleară n-a -fost 
inclusă încă in rindul surselor de 
energie disponibile. Controlul proce
sului fuziunii Implică o serie de fe
nomene științifice care nu sint Încă 
pe deplin elucidate, iar posibilitatea 
utilizării ei pe plan tehnic nu a-fost 
încă studiată temeinic. Oricum, fu
ziunea termonucleară controlată ar 
putea oferi omenirii o sursă dc e- 
nergie virtual nelimitată.

Potrivit unor estimări, din canti
tatea de energie prevăzută pentru 
nevoile anului 2000, două treimi vor 
reveni utilizărilor in domenii esen
țiale — cum ar fi procesele indus-*  
triale, transporturile, încălzirea. J_,a 
data respectivă, cel mai mare con
sumator de energic va fi industria 
manufacturieră, transporturile ur- 
mind să consume de două ori mal 
puțin.

Ceea ce se cuvine menționat este 
că, datorită timpului îndelungat ne
cesar oricărui nou proiect energetic 
de â deveni parte integrantă a struc
turii tehnologice a societății, citeva 
din sursele de energie încă necon
sacrate nu vor juca un rol de seamă 
decit prin anul 2000. Trebuie să fim 
conștienți că in domeniul acesta, al 
tehnologiei unor noi forme de ener
gie, rentabile din punct de vedere e- 
conomic, ceea ce Întreprindem noi 
acum va fi mai curînd in folosul 
viitoarelor generații. Intr-un cuvint, 
ACESTE NOI RESURSE DE ENER
GIE REPREZINTĂ O INVESTIȚIE 
PENTRU VIITOR, Oricum insă, e 
evident că, in perspectiva viitorului, 
e de neînchipuit ca omenirea de 
astăzi să nu-și asigure energia ne
cesară continuării progresului socie
tății moderne.

tinească goana după produse noi cu 
orice preț, preocupindu-se mai mult 
de durabilitatea celor ce le realizea
ză. Asta nu Înseamnă nicidecum o 
frinare a inițiativei și inventivității 
umane. Dimpotrivă, modificările in
tervenite in raportul dintre consu
mul de energie și resursele existente 
pe acest plan sînt de natură să 
Impulsioneze Inventivitatea civiliza
ției noastre, dar șl s-o transforme 
pe alte planuri, acordindu-se mai 
multă atenție unor laturi calitative și 
nu cantitative. Aceasta presupune șl 
o schimbare a concepției consumato
rilor despre bunurile ce le stau la 
indemină. Astfel, păstrarea unui au
tomobil timp de mai mult dc zece 
ani, amenajarea unui interior de lo
cuință. care să răminâ pe viață, nu 
vor mai constitui o „rușine". Cum-

„FRANCE PRESSE":

pură torul va trebui să se axeze pe 
achiziționarea unor lucruri calitativ 
superioare și durabile, ceea ce im
plică respectul, față de produsele so
cietății. o mai‘mare stabilitate a vie
ții in general. Aceste schimbări de 
natură economică vor influenta În
săși concepția de viață a lumii con
temporane. ajungind să aibă chiar și 
implicații culturale și estetice. Ast
fel. in construcții, de pildă, stida și 
oțelul, care necesită un consum foar
te marc de energie, vor trebui să 
cedeze locul unor materiale mai 
economicoase.

Bineînțeles că orientarea fermă 
spre stabilitate și durabilitate nu 
ne va readuce intr-o societate pa
triarhală. , Oricum, un lucru este si
gur : o nouă beție a consumului nu 
va mai fi posibilă.

„Casa Soarelui"
din Huntsville

„FRANKFURTER ALLGEMEINE": Q fjOUQ
„beție a consumului" nu va mai 

fi posibilă
A devenit un faDt cunoscut că lu

mea — mai exact etajele superioare 
ale piramidei civilizației — ..s-a în
tins mal mult decît li era plapuma", 
consumind mai multă energie decit 
ar fi îngăduit o apreciere corectă a 
resurselor. Se poate vorbi aproape 
de o „beție" a consumului, o neso
cotire gravă a viitoarelor destine ale 
omenirii. Pentru „a ține pasul cu 
moda" se aruncau la gunoi în mod 
nejustlficat tot felul de lucruri, so

cotite uzate prematur. Fiindcă nu 
numai petrolul, gazul motan si căr
bunele înseamnă energie ; chiar și 
cel mal neînsemnat obiect înseamnă 
o investiție de energie. Or. in con
dițiile penuriei actuale, pe lingă eco
nomisirea directă a resurselor natu
rale trebuie sâ ne preocupe si schim
barea raporturilor noastre față de 
toate obiectele înconjurătoare. Nu
meroasele firme ale industriei gre
le și ușoare trebuie să-și mal ince-

N.A.S.A. (Administrația america
nă pentru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic) construiește în pre
zent. la centrul spațial din Hunts
ville. Alabama, o locuință-model, a- 
1 intentată in întregime cu energie 
solară.

Transformarea căldurii solare îne- 
lectricitate se va realiza cu ajutorul 
unul înveliș, avind grosimea de un 
micron, amplasat pe acoperișul clă
dirii. Acest înveliș, vopsit în negru, 
puțin costisitor, realizat la Huntsvil
le. va absorbi șl transforma in cu
rent electric 90 la sută din căldura 
primită de ta Soare. ..Casa experi
mentală" va fi dată In folosință in 
vara anului viitor.

Dr. George von Tiesenhausen. spe
cialist In probleme energetice, a a- 
rătat că energia solară va putea *-

sigura 20 la sută din cantitatea de 
curent electric necesară în Statele 
Unite intr-un viitor apropiat, fără 
riscul de a contribui la poluarea me
diului Înconjurător, ca in cazul căr
bunelui, sau ca sursa respectivă să 
se epuizeze într-o anume perioada, 
cum este cazul cu petrolul, gazul 
natural sau uraniul..

El afirma că prin instalarea unor 
centrale solare in zone de deșert, 
puternic însorite, se va putea aco
peri necesarul de energie electrică 
al unor orașe de 70 000—80 000 de lo
cuitori. Iar intr-o perspectivă mai în
depărtată se vor putea construi 
platforme spațiale dotate cu vaste 
panouri solare, flecare din de fur- 
nizind pină la 50 000 de megawați e- 
nergie electrică.



viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII ORIENTUL APROPIAT

GENERALE A O. N. U
SOFIA încheierea intîlnirii președinților

•Adoptarea unor rezoluții printre outorli cărora se nu
mără ți România • încheierea dezbaterilor din Comitetul 

pentru problemele politice și de securitate
NAȚIUNILE UNITE 15 (Corespon

dență dc la C. Alexandroaic). Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat 
mai multe rezoluții prezentate de 
Comitetul pentru problemele econo
mice. intre care sc află și două do
cumente ce înscriu pe listele coau
torilor numele țării noastre.

Pr.ma rezoluție — adoptată cu 116 
voturi, nici unul împotrivă și 11 ab
țineri — prevede convocarea. în luna 
iunie 1976. )a Vancouver (Canada), a 
unei conferinț’-expoziție asupra a- 
șczârilor umane, in scopul promo
vării schimbului de informații pri
vind soluționarea problemelor așeză
rilor urbane și rurale, in contextul 
mai larg al protejării și conservării 
mediului înconjurător.

Plenara a adoptat apoi, prin con- 
sens. proiectul de rezoluție depus la 
raportul Consiliului de conducere al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
mediul inconiurător (U.N.E.P.). Do
cumentul subliniază, intre altele, că 
sarcina centrala a Programului Na
țiunilor Unite pentru mediul încon
jurător trebuie să fie preocuparea 
permanentă față de condițiile vieții 
omului pe această pianetă.

★
Comitetul pentru probleme politice 

și de securitate al Adunării Gene
rale a adoptat o rezoluție care hotă
răște crearea unui nou comitet pre
gătitor. alcătuit din 40 de state, care 
„să examineze toate opiniile și su
gestiile guvernelor cu privire la 
convocarea unei conferințe mondiale 
asupra dezarmării". Rezoluția adop- 
ta.tâ cere statelor nucleare care 
compun noul comitet pregătitor să 
coopereze si să țină contact cu acest 
comitet. Pe de altă parte, problema

convocării unei conferințe mondiale 
asupra dezarmării este menținută pe 
ordinea de zi a viitoarei sesiuni a 
O.N.U.

Intre cei 35 de membri ai comite
tului pregătitor, instituit anul trecut 
și alcătuit din state nenucleare, fi
gurează și România.

Comitetul pentru problemele po
litice și de securitate a avut înscrise 
pe ordinea sa dc zi un număr de 
13 puncte, intre care și cel inițiat de 
România privitor la consecințele e- 
conomice și sociale ale cursei înar
mărilor și efectele sale profund dău
nătoare asupra păcii și securității in 
lume, punct la care a fost adoptată 
in unanimitate o rezoluție avansată 
de delegația română.

+
, Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat. vineri scara. Convenția pri
vind prevenirea și pedepsirea crime
lor comise împotriva agenților diplo
matici și a altor persoane care se 
bucură de protecție internațională. 
Aprobată prin consens, convenția 
cere guvernelor participante sâ ex
trădeze sau să judece orice persoană 
care, in baza jurisdicției naționale, 
este găsită vinovată și acuzată de 
crimă, răpire sau alte acte similare.

★
Comitetul pentru probleme buge

tare și administrative al Adunării 
Generale a O.N.U. a hotărit să a- 
dauge araba celorlalte limbi oficiale 
folosite la Organizația Națiunilor 
Unite (chineza, engleza, franceza, 
rusa și spaniola). Recomandarea co
mitetului urmează să fie supusă spre 
adoptare Adunării Generale.

11CRARILE CONFERINȚEI ASUPRA DREPTULUI MARII 
o România aleasă membră în Comitetul de redactare 
a hotăririlor • Intervenția reprezentantului țării noastre
NEW YORK 15. (De la corespon- 

dcntul nostru). La sediul Națiunilor 
Unite din New York continuă lucră
ri ic Conferinței O.N.U. asupra drep
tului mării. Aceasta este, de fapt, o 
reuniune de lucru pregătitoare a 
Conferinței dreptului mării, ce va a- 
vc-a loc anul viitor, Ia Caracas, și in 
cadrul căreia va fi dezbătut fondul 
problemelor in scopul elaborării nor
melor juridice care să guverneze ac
tivi a și comportamentul statelor 
in acest domeniu.

Pinâ in prezent au fost alese or- 
panelc conducătoare ale Conferinței 
de la Caracas, statele membre ale 
cc’.or trei comitete principale, ale co
mitetului general și Comitetului de 
redactare și elaborare a hotăririlor 
conferinței. România a fost aleasă 
membră a Comitetului de redactare 
a hotăririlor conferinței. Este, de a- 
semenea. in plin progres procesul 
de elaborare a normelor procedu
rale si organizatorice in baza cărora 
se vor desfășura lucrările conferinței.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor. reprezentantul României. Aurel 
Cristescu, a subliniat importanța 
deosebită pe care o acordă țara noas
tră Conferinței asupra dreptului mă
rii. Noul regim juridic al murilor și

oceanelor, 
ferința de 
vorbitorul 
cerințelor 
cooperării 
progresului economic și social in în
treaga lume și in special in țările in 
curs de dezvoltare. Țara noastră, a 
arătat vorbitorul, consideră că prin
cipalele probleme do fond si chestiu
nile de principiu trebuie hotărite pe 
cale democratică, cu participarea tu
turor țârilor si in conformitate cu 
principiul egalității lor suverane. A- 
ceastă conferință nu este o reuniu
ne a unor grupuri regionale, a unui 
număr restrins de state, care ar urma 
sâ creeze privilegii anumitor țări ; 
dimpotrivă, este o conferință a sta
telor suverane și egale in drepturi. 
In context. reprezentantul român 
s-a pronunțat împotriva delegării pu
terilor de decizie de către organele 
plenare ale conferinței, in care toate 
statele sint reprezentate, unor orga
ne mai restrinse, cum ar fi grupurile 
regionale. Totodată, el a subliniat 
imperativul respectării principiilor 
dreptului internațional și practicii 
stabilite a Națiunilor Unite in acest 
domeniu important, legat de dreptu
rile suverane ale statelor lumii, de 
interesele lor vitale.

r

pe care îl va elabora Con- 
la Caracas — a subliniat 
— trebuie să corespundă 
actuale ale dezvoltării 

internaționale, promovării

• DECLARAȚII LA ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE 
PREȘEDINTELE SADAT Șl SECRETARUL DEPARTAMENTU

LUI DE STAT AL S.U.A. • H. KISSINGER A SOSIT 
LA DAMASC

CAIRO
derile cu . _______  ____ _
nu fost utile șl constructive*  
declarat secretarul E 
lui de Stat al S.U.A., ___ _ __
singer, in cadrul unei conferințe de 
presă, la sfirșitul convorbirilor avu
te cu șeful statului egiptean — rela
tează agenția M.E.N. „Noi am exa
minat. de asemenea, procedura Con-^ 
ferinței de pace de la Geneva asu
pra Orientului Apropiat și organi
zarea acesteia", a spus secretarul 
Departamentului de Stat. In conti
nuare, Henry Kissinger a declarat : 
„Am căzut de acord că dezangajarea 
forțelor militare la Suez trebuie să 
fie principalul subiect abordat în 
cadrul primei faze a conferinței", 
întrebat asupra unei eventuale par
ticipări palestinene la lucrările 
Conferinței de la Geneva. Henry 
Kissinger a arătat că nu are inten
ția sâ țină o conferință de presă in 
adevăratul sens al cuvin tului, ci 
doar să formuleze unele observații.

Președintele*  Republicii Arabe 
Egipt. Anwar Sadat. menționează 
agenția M.E.N.. a declarat, la rindul 
său, că este pe deplin satisfăcut de 
întrevederile cu secretarul Departa
mentului de Stat. Șeful statului 
egiptean și-a exprimat speranța că 
cele două părți, egipteană și israe- 
liană, vor putea discuta cu seriozi
tate despre dezangajarea trupelor 
lor înainte de 25 decembrie.

Solicitat să aprecieze dacă Confe
rința de la Geneva ar putea realiza 
unele rezultate concrete înaintea 
alegerilor din Israel, președintele 
Anwar Sadat a declarat ; „Alegerile 
israeliene sint o problemă proprie 
a Israelului și nu a noastră". Refe
rindu-se, in continuare, la lucrările 
Conferinței de la Geneva și la mo
dalitatea de desfășurare a lor, pre
ședintele Anwar Sadat a spus; „Toți 
participanții se vor reuni in aceeași 
sală, unde se va desfășura confe
rința de pace ; dar, dacă vreți să 
spuneți prin aceasta că ar fi vorba

Comisiei mixte guvernamentale
15 (Agerpres). — „Intreve- 
prcședintele Anwar Sadat 

a 
Depar tamentu- 
., Henry Kis-

ei bine, răs-do negocieri directe, 
punsul este nu".

★
în capitala saudită, 

ger a fost primit de 
cu care a avut convorbiri și căruia 
i-a transmis un mesaj din partea 
președintelui S.U.A., Richard Nixon. 
Simbătă dimineața, secretarul de stal 
american a conferit cu ministrul de 
externe, Omar Sakkaf, și cu alte ofi
cialități saudite.

Intr-o declarație făcută la încheie
rea vizitei in Arabia Saudilâ, Henry 
Kissinger a descris convorbirile pur
tate la Riad ca „deschise, construc
tive și complete" și a afirmat că 
„fiecare întrevedere aduce o sporire 
a înțelegerii problemelor celeilalte 
părți și a încrederii reciproce". „Pro
blemele de interes reciproc iși vor 
găsi in curind soluționarea" — a 
menționat secretarul de stat al 
S.U.A.

La rindul său, ministrul afacerilor 
externe, Omar Sakkaf, și-a expri
mat speranța in posibilitatea regle
mentării tuturor problemelor ridica
te in cadrul discuțiilor.

★
DAMASC 15 (Agerpres). — Sosit 

Ia Damasc, a treia etapă în cadrul 
turneului său proiectat in șapte țări 
din Orientul Apropiat, secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, a 
conferit simbătă cu președintele Si
riei, Hafez Assad, relatează agen
ția United Press International, Au 
fost examinate, in cadrul convorbi
rilor. o scrie de aspecte ale evoluției 
situației din zonă, precum și pro
bleme referitoare la proiectata con
ferință de pace în Orientul Apropiat.

★
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Președintele Nixon l-a numit 
ambasadorul Ellsworth Bunker ... 
funcția de șef al delegației Statelor 
Unite la Conferința de pace asupra 
Orientului Apropiat. care urmează 
să se desfășoare, incepind de săp- 
tămîna viitoare, la Geneva — s-a 
anunțat oficial la Washington.

Henry Kissin- 
regelc Feisal,

pe 
in

agențiile de presa
Comunicatul comun dat 

publicității la încheierea vizitei o- 
ficiale de prietenie in R. P. Unga
ră a delegației Reoublicii Vietnamu
lui de Sud. condusă de Nguyen Huu 
Țho, președintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E.. președintele Consiliului Con
sultativ al G.R.P. al R.V.S.. relevă 
că in cadrul convorbirilor avute cu 
Pal Losonczi. președintele Consiliu
lui prezidențial al R. P. Ungare, au 
fost discutate aspecte ale relațiilor 
bilaterale și probleme internaționale 
care interesează cele două părți — 
transmite agenția M.T.I.

Congresul extraordinar 
al Partidului Socialist Frtm- 
C6Z $’"a ’ncePul lucrările, simbătă, 

în suburbia pariziană Bagnolet. Dez
baterile se desfășoară sub devi
za : „Europa pentru socialism, socia-

româno-bulgare
SEMNAREA UNOR PROTOCOALE

SOFIA 15 (Corespondență de la 
C. Amariței). — In zilele de 14 și 
15 decembrie a avut loc la Sofia in- 
tilnirea de lucru a președinților Co
misiei mixte guvernamentale ro
mă no-bulgarc de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, cu care 
prilej a fost examinat modul de 
îndeplinire a sarcinilor convenite la 
întâlnirile la nivel înalt dintre dele
gațiile de partâd și de stat ale Re
publicii Socialiste România și R. P. 
Bulgaria, conduse de tovarășii 

' Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. 
precum și a prevederilor sesiunii a 
X-a a Comisiei mixte.

Părțile au constatat că, în vederea 
îndeplinirii sarcinilor privind folosi
rea complexă a potențialului hidro
energetic al Dunării, au fost în
cheiate convenția privind elaborarea 
lucrărilor de studii și proiectare 
pentru complexul hidrotehnic Turnu- 
Măgurele — Nikopol și programul 
privind elaborarea memoriului teh- 
nico-cconomic al complexului hidro
tehnic din zona Cernavoda, specia
liștii români și bulgari desfășurind 
cu succes o activitate susținută pen
tru elaborarea, în termenul stabilit, 
a lucrărilor de studii pentru aceste 
obiective.

De asemenea, părțile au apreciat 
ca pozitivă activitatea desfășurată 
de organele de resort din cele două 
țări pentru finalizarea unor proble
me concrete de colaborare, consta- 
tind cu satisfacție că, in perioada 
imediat următoare, vor putea fi per
fectate — prin convenții sau con
tracte — o serie de acțiuni de coo
perare și specializare, printre altele, 
in producția de mașini-unelte, ma
șini pentru prelucrarea lemnului, 
componente electronice, medica
mente și in industria ușoară.

Totodată, s-a relevat faptul că 
dezvoltarea colaborării șl cooperării 
economice bilaterale se reflectă în 
creșterea livrărilor reciproce de măr
furi și, ca urmare, părțile au con
venit masuri care să conducă la lăr
girea și diversificarea, in conti
nuare, a acestora.

Cu ocazia întilnirii, a fost, de ase
menea, semnat protocolul comercial 
pe anul 1974 care prevede o sporire 
importantă a schimburilor de măr
furi' intre cele două țări.

Lucrările intîlnirii președinților 
celor două părți in Comisia mixtă 
guvernamentală s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, de deplină 
înțelegere.

Rezultatele întilnirii au fost con
semnate intr-un protocol care a fost 
semnat de Leonte Rău tu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române 
în comisie, și de Jivko Jivkov, 
membru'al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele părții bul
gare in comisie.

La semnare au fost de față Trofin 
Simedrea, ambasadorul României la 
Sofia, 
gații.

și membrii celor două dde-

Cu
Jivko 
cial.

★
prilejul încheierii lucrărilor, 
Jivkov a oferit un dejun ofi-

transmit
lism pentru Europa", tbmă abordată 
și in raportul prezentat de Robert 
Pontillon. secretar național al P.S.F. 
La congres participă peste 500 de 
delegați ai federațiilor Partidului 
socialist din întreaga Franță.

ficorduri comerciale 
semnale de Hrcjeniina cu 
R. P. Chineză și Cuba, 
Buenos Aires a fast semnat un am
plu acord comercial cu R. P. Chi
neză. prin care se prevede expor
tul in această tară a 100 000 tone de 
porumb. Totodată, un acord simi
lar. pe o durată de trei ani. se află 
in faza de negocieri. Pe de altă 
parte, delegația comercială cubaneză 
care efectuează o vizită in Argen
tina a încheiat, la rindul ci. o se
rie de acorduri in valoare totală d ■ 
30 milioane dc dolari, potrivit câro-

La

D

ra Argentina va exporta in această 
tară, intre altele, camioane, mașini- 
unelte. utilaje și instalații uzinale.

HAVANA 15 (Corespondentă 
de la M. Fabian). — Sub auspi
ciile Mișcării naționale pentru 
pacea și securitatea popoarelor: 
și ale Sindicatului national al 
salariatilor din transporturi din 
Cuba, la Havana a fost inaugu
rată Expoziția fotodocumenta- 
ră — ..România după 26 de 
ani". ,

Expoziția prezintă un amplu 
tablou al realizărilor obținute 
de poporul român in perioada 
care s-a scurs de la proclama
rea Republicii.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT
COPENHAGA

Reuniunea la nivel înalt
a ~ci„celor nouă

★
La 15 decembrie a fost semnat 

la Sofia protocolul privind schim
burile de mărfuri și plățile pe 1974 
între Republica Socialistă România 
și R. P. Bulgaria.

Prin protocolul 6emnat, în baza 
prevederilor acordului comercial de 
lungă durată pe perioada 1971—1975, 
s-a convenit, pentru 1974, o creștere 
a volumului schimburilor reciproce 
de mărfuri de peste 20 la sută față 
de volumul preliminat pe onul 1973. 
Protocolul a fost semnat, din par
tea română, de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea bulgară, de Ianko 
Cibukov. adjunct al ministrului co
merțului exterior.

la

La Copenhaga a a- 
vut loc reuniunea șe
filor de state sau de 
guverne ai celor nouă 
țări din Piața comună.

Ce s-a dezbătut la 
această intilnire ?

Sub rezerva că slabi- 
Iirea ordinii dc zi de- 
fir.itive erte un atri
but, fie chiar și de ul
tim momer.'., al șefilor 
de stat și de guverne, 
cu titlu orientativ au 
fost avansate, in 
prealabil, pentru uzul 
presei, citeva puncte 
programatice : rela
țiile dintre Piața co
mună și S.U.A.. rela
țiile cu țările socialis
te. conflictul din 
rientul Mijlociu, 
blemele ridicate 
criza de energie, 
s t i t u ț ionali zar ea 
tilnirilor cu caracter 
regulat ale șefilor de 
stat și guverne ai 
„celor nouă" si convo
carea automată a a- 
cestora in caz de cri
ză. Examinarea aces
tei schite de program 
in raport cu situația 
creată prin vizita (ne
anunțată) 
daneză a 
de externe 
țâri arabe 
Maroc. Sudan,

sia. Arabia

O- 
pro- 

de 
in- 
in

in capitala 
miniștrilor 
din șase 

(Algeria, 
Tuni-

__ .   Saudită 
•i Emiratele din Gol
ful Persic) i-a făcut 
pe observatori să con
sidere că. in circum
stanțele existente, 
oricare din capitolele 
enunțate mai sus ar 
putea să cadă de pe 
agendă, cu excepția 
unuia singur : 
energetică. S-a 
chiar ipoteza că 
blc-ma energiei 
constitui însuși 
dalul discuțiilor.

Referitor la activi
tatea propriu-zisă a 
celor șase miniștri de 
externe arabi sosiți la 
Copenhaga, s-a vorbit 
aci cu multă zgirce- 
nie. In orice caz este 
cert că ei au avut in- 
tilniri nu numai cu 
reprezentanți ai gu
vernului danez, ci • si 
cu titularii europeni 
ai afacerilor externe 
aflați la Copenhaga și 
că prezenta lor în 
imediata apropiere a 
întilnirii la nivel Înalt 
nu putea să nu exer
cite o arrumită in
fluență asupra dezba
terilor. îndeosebi in 
ceea ce privește cri
za energetică și pro-

criza 
emis 
pro

va 
fun-

blcmele Orientului A- 
propiat.

Cit privește dezide
ratul — ambițios in 
substanța lui — acela 
ca Piața comună sâ se 
constituie intr-o enti
tate politică dc sine 
stătătoare, el si-a găsit 
expresie la actuala re
uniune in elaborarea 
unui document pro
gramatic definitoriu, 
purtind titlul ..Identi
tate europeană". De
clarația. de altfel sin
gurul material difu
zat presei, este o sui
tă de argumente de 
ordin istoric, juridic, 
economic, cultural, po
litic etc., pledoarie pro- 
causa. Chiar dacă do
cumentul a fost re
dactat cu mult înain
te. el pare a fi o re
plică directă sau in
directă. dar in orice 
caz negativă, dată re
centelor propuneri a- 
mericane prin pro
iectul londonez al se
cretarului de stat Kis
singer.

Observatorii sint. la 
ora cind transmit, in 
așteptarea unui i 
municat oficial.

N. Popescu- 
BOGDANEȘT1

vern in vederea con
tracarării scăderii» pu
terii de cumpărare a 
mărcii vest-germane 
au avut, ca efect scă
derea cererii pe pia
ța internă atit in ce 
privește bunurile de 
consum, cit si mijloa
cele de producție, pre
cum și reducerea 

al 
In con- 
decursul 

două luni, 
șomerilor

timpului de lucru 
personalului, 
secintă. in 
ultimelor 
numărul
parțiali a crescut sub-

stanț lai. De la 68 000 
de persoane, in oc
tombrie 1973. șomajul 
partial a depășit 105 000 
in noiembrie. Tendința 
a continuat să se acce
lereze și in decem
bre. I>a începutul lu
nii. numai in indus
tria textilă, care a 
primit pină acum șo
cul principal al în
răutățirii con j unct urii, 
numărul șomerilor 
pa’țiali s-a ridicat la 
100 000. Șomajul par
tial afectează intr-o

măsură crescindâ și 
industria pielăriei, a 
cauciucului. chimică, 
precum și industria 
automobilului, și dife
rite alte ramuri legate 
de folosirea produselor 
petrolifere.

Demonstranta din 
Bonn au arătat că 
muncitorii vest-ger- 
rnani sint hotăriti să 
nu admită ca efecte
le ^situației economice 
să ' fio suportate nu
mai de către ei.

S-a încheiat vizita în Po- 
lOllid 3 minislrlllui economiei al 
R. F. Germania. Hans Friderichs. El 
a fost primit de Piotr Jaroszewicz. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, si a avu*  convorbiri 
cu membri ai guvernului polonez. 
Consta tind că valoarea schimburilor 
reciproce de mărfuri s-a triplat in 
ultimii trei ani. părțile au hotărit 
să depună eforturi pentru dezvol
tarea. in continuare, a legăturilor e- 
conomice — relatează agenția P.A.P.

BERLIN 15 (Cbrcspofldență de . 
C. Varvara). — La Berlin a avut 
loc, la 14 și 15 decembrie, cea de-a 
11-a plenara a C.C. al P.S.U.G.

Paul Verner, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a prezentat rar/ortul Biroului Po
litic. La cel dc-al doilea punct al 
ordinii de zi, Gerhard Schiirer. 
membru supleant al Biroului Po
litic, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și președintele Comisiei 
de Stat a Planificării a R.D.G., a 
prezentat raportul la ..Planul econo
miei naționale pe anul 1974“.

In raportul prezentat de Paul 
Verner se subliniază evoluția pozi
tivă a economiei naționale,a R.D.G., 
arătîndu-se că, pinâ la sfirșitul lunii 
noiembrie, planul anual al produc
ției industriale de mărfuri a sporit 
cu 7,5 la sută față de aceeași peri
oadă a anului trecut, iar productivi
tatea muncii in industrie a crescut 
cu 6.1 la sută. Succese similare au 
fost obținute in agricultură.

Raportorul a anunțat că. la pro
punerea Biroului politic, se preve
de organizarea de alegeri comunale 
la 19 mai 1971. 1

v<
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V. S. SIANESCU

co-

BONN.

Manifestații muncitorești
Străzile din centrul 

capitalei Republicii 
Federale Germania au 
fost zilele trecute tea
trul unor ample mani
festații. Mii de munci
tori, purtind placarde 
ți lozinci, au demon
strat împotriva șoma
jului parțial și conce- 

V —____

dierilor. In fața clădi
rii primăriei din Bonn 
a avut loc un miting, 
în cadrul căruia au fost 
tinute cuvintări. che
mi nd guvernul să in
tervină pentru a îm
piedica înrăutățirea 
situației economice.

Intr-adevăr, econo-

mia R.F.G. trece. în 
acest moment, prin- 
tr-o perioadă mai di
ficilă, datorită unei 
serii de fenomene ne
gative care iși pun 
amprenta asupra si
tuației conjuncturale. 
Măsurile luate de gu-

CARACAS:

Semnificațiile scrutinului
prezidențial

REUNIUNEA COMISIEI MIXTE MILITARE BIPARTITE

REDACȚIA ȘI ADMINISTRATA

Sufragiile corpului 
electoral venezuelean 
au consacrat, așa dupâ 
cum s-a anunțat, vic
toria in alegeri a par
tidului „Acțiunea De
mocratică". al cărui 
candidat pentru func
ția de președinte al 
țării, 
Perez, a ciștigat com
petiția cu o diferență 
de aproximativ 500 000 
de voturi față de can
didatul Partidului so- 
cial-creștin (COPEI), 
Lorenzo Fernandez, 
plasat pe locul al doi
lea. „Acțiunea De
mocratică" obține, de 
asemenea, majoritatea 
in ambele camere ale 
congresului.

Pe marginea scruti
nului. observatorii din 
Caracas apreciază că 
Venezuela se îndreap
tă spre un sistem po
litic bipartit, ținind 
seama atit de fap
tul că „Acțiunea 
Democratică" și COPEI 
au întrunit majoritatea 
absolută a voturilor, 
cit mai ales de al
ternarea lor la condu
cerea țării, după răs
turnarea dictaturii lui 
Perez Jimenez, in 1958.

Carlos Andres

Owaltă remarcă se 
referă la faptul că r< - 
prezentanții grupă; 
Noua ’’ 
carea 
s-au 
unică 
fața celor două 
grupări politice, 
un aspect relevai 
majoritatea comenta
torilor, alături de con
dițiile de calm și or
dine in care s-au des
fășurat alegerile. Pe 
de altă parte, se cu
vine subliniată tendin
ța clară a corpului e- 
lectoral de a respinge 
grupările de extremă 
dreaptă : de la 10 la 
sută din voturi, cit ob
ținuseră la alegerile 
din 1968, reprezentan
ții acestor grupări nu 
au reușit acum să în
trunească nici cinci la 
sută.

La primul contact 
cu reprezentanții pre
sei, după realizarea 
scrutinului, Carlos 
Andrăs Perez a decla
rat, printre altele : 
„Venezuela va lupta 
pentru a menține bune 
relații cu toate țările 
lumii și îndeosebi cu 
S.U.A. In ce privește

lor 
torță și Mi?- 

pentru socialism 
constituit ca 
alternativă in 

mari 
Este 

de

politica noastră petro
lieră, ea va fi un im
portant instrument in 
desființarea barierelor 
vamale, un instrument 
destinat să ajute țările 
in curs de dezvoltare 
in lupta contra politi
cii discriminatorii a 
țărilor industrializate".

Schițind cadrul poli
ticii externe a guver
nului său, Carlos An
dres Perez a arătat 
că, după instalare, in
tenționează să nego
cieze un nou acord co
mercial cu S.U.A.. al 
cărui scop va fi obți
nerea unui tratament 
preferențial pentru 
exporturile venezue- 
lene (in afara petro
lului), transferarea de 
tehnologie la prețuri 
mai scăzute și partici
parea efectivă la deci
ziile in domeniul po
liticii monetare mon
diale.

Viitorul 
urmează 
oficia] 
martie
„Acțiunea Democrati
că" revine la putere 
pentru a treia oară in 
ultimii 15 ani.

președinte 
să-și preia 

funcția la 11 
1974. Astfel

V. PAUNESCU

VIETNAMUL DE SUD 15 (Ager- 
pres). — Agenția de presă Elibera
rea informează că. la ultima reuniu
ne a Comisiei mixte militare biparti
te, generalul Hoang Anh Tuan, șeful 
delegației militare a G.R.P.. a tre
cut in revistă modul in care a fost 
aplicat Acordul de la Paris asupra 
Vietnamului in ultimele șase luni. 
El a subliniat că. departe de a fi a- 
plicale corect, principalele sale pre
vederi sint încălcate sistematic, din 
ce in ce mai grav, de către admi
nistrația saigoneză. După semnarea 
<• «muaicalului comun din 13 iunie, 
aceasta a intensificat și a desfășurat 
pe o scară tot mai largă operațiuni 
militare in Vietnamul de sud. trimi- 
tind noi forțe in „punctele fierbinți" 
— la vest de Kontum, la vest de 
Pleiku. la Chuong Thien. agravipd 
in acest fel situația. Deosebit de 
grav, a relevat Hoang Anh Tuan, 
este faptul că. de la începutul lunii 
octombrie, administrația de la Sai-

gon a sporit atacurile împotriva re
giunilor aflate sub controlul Guver
nului Revoluționar Provizoriu.

Conducătorul delegației militare a 
G.R.P. a făcut, apoi, o serie de pro
puneri concrete in vederea aplicării 
corecte a Acordului de la Paris. 
Astfel, el a cerut respectarea strictă 
a încetării focului, pe baza propu
nerii in 5 puncte a G.R.P. ; reluarea 
schimbului persoanelor deținute, 
conform planului convenit la 17 iu
lie. înainte de 25 decembrie, urmind 
să se încheie înainte de sfirșitul a- 
nului : lichidarea tuturor dificultă
ților create in calea activității nor
male a delegației militare a G.R.P., 
in special in ce privește zborurile de 
legătură dintre Saigon și Loc Ninh ; 
transferul sediului Comisiei 
militare bipartite in centrul 
lui Saigon, așa cum prevede comu
nicatul comun din 13 iunie, precum 
și alte măsuri menite să ducă la res
pectarea și îndeplinirea corectă a 
prevederilor Acordului de la Paris.

mixte 
orașu-

H. Wilson despre situația
economica

LONDRA 15 (Agerpres). — Lide
rul Partidului laburist britanic, Ha
rold Wilson, a expus, vineri seara, 
in cadrul unui discurs radiotelevi
zat, punctul de vedere al partidului 
său față de programul de austeri
tate in domeniul consumului de 
energie, anunțat joi de premierul 
Edward Heath.

Referindu-se la conflictele sociale 
din Anglia și la nemulțumirea sin
dicatelor in legătură cu perpetuarea 
tendințelor inflaționiste, Wilson a a- 
prcciat că guvernul conservator tre
buie să negocieze, împreună cu re
prezentanții minerilor, lucrătorilor 
din domeniul energiei electrice și al 
transporturilor, întregul ansamblu al 
problemelor relative la salarii și

din Anglia
prețuri. El a arătat că guvernul bri
tanic trebuie să treacă de 1a o po
litică de „confruntare" la una de 
„conciliere" cu muncitorii. Chiar 
dacă actualele acțiuni revendicative 
ale lucrătorilor din anumite ramuri 
vor înceta, a spus Harold Wilson, 
Marca Britanie va fi confruntată, în 
continuare, cu o situație economică 
dificilă.

Liderul laburist a opinat că gu
vernul conservator trebuie să elabo
reze un nou plan de măsuri, care să 
permită depășirea actualei crize cu 
care este confruntată economia bri
tanică și, în consecință, să renunțe 
la faza a treia a actualului program 
de luptă împotriva inflației.

• CADRE NAȚIONA
LE AFRICANE. ™ <>• 
mult, in școlile din Tanzania, 
diferitele discipline erau pre
date exclusiv de profesori 
străini. Potrivit unei statistici, 
in 1965 Întreaga tară număra 
doar 5 profesori ridicați din si
nul populației autohtone. Astăzi 
numărul lor este de trei sute. 
Ei au fost pregătiți în centrul 
special, creat cu sprijinul 
UNESCO. în cadrul noului com
plex al orășelului universitar de 
lingă Dar Es Salaam. Anual, 
cursurile acestui centru sint ab
solvite de circa o sută de stu- 
denți, astfel că, peste cîțiva ani, 
din rindul lor vor fi recrutate 
numeroasele cadre pe care le 
solicită dezvoltarea în ritm a- 
lert a lnvătămintului tanzanian.

• „BANCĂ DE DATE'*  
PENTRU MEDICI. In o- 
nada au fost constituite; în mod 
experimental, „bănci de date" 
pentru medici, deservite de ma
șini electronice de calcul. Cu 
ajutorul acestor mecanisme, 
medicul poate afla dacă un me
dicament va produce sau nu la 
un pacient alergie. Mașinile de 
calcul pot răspunde și la între
barea dacă un anumit medica
ment, administrat împreună cu 
altele, poate provoca sau nu a- 
numite fenomene colaterale ne
dorite.

• CIMPANZEUL Șl
GRAMATICA. Școlarizarea I 
cimpanzeului Lana a început la 
virsta de doi ani — arată psi
hologii americani D. N. Rum
baugh și T. Gill de la .,Yorkes 
Regional Perimate Research 
Center". Sub indrumarea lor, 
după șase luni. Lana a știut nu 
numai să descifreze simbolurile 
unor lucruri care-i plac cu 
deosebire, cum ar fi „măr", 
„prăjitură". „jucărie", „mași
nă", „muzică", ci și să ordoneze 
corect in propoziții unele cu
vinte simple ca : „vino", „da", 
„fă", „rog". Cunoștințele res
pective sint exprimate prin in
termediul unor mașini automa
te.' care, atunci cind cimpanzeul 
apasă pe clapa corespunzătoare 
simbolului corect. îi oferă și o 
răsplată In ultima vreme. La
na' a ajuns să formezo pro
poziții de 5—6 cuvinte. Ceea 
ce-i lipsește încă, după părerea 
specialiștilor, sint cunoștințele 
de... aritmetică.

• CEAS - APARAT DE 
CALCUL. In Elveția a fost I 
construit un ceas de mină care,
in afara faptului că indică ora, 
poale fi folosit și ca aparat de 
calcul. Marginea exterioară a 
cadranului reprezintă un fel de 
„cerc de calcul" care poate fi 
rotit cu ajutorul unui buton 
aflat pe carcasa ceasului. Cu a- 
jutorul acestui mecanism se 
pot efectua o serie de calcule 
matematice.

• CU TRENUL, DE LA 
PACIFIC LA ATLANTIC.
La 13 decembrie a avut loc o 
premieră sui-generis în trans- .. 
porturile de pe continentul sud- 
american : traversarea, pentru 
prima oară, de către un tren 
mixt, format din 5 vagoane de 
pasageri .și 2 de marfă, a Ame
rică de Sud. de la coasta Ocea
nului Pacific, la cea a Atlanti
cului. Distanța, de 4 200 km, a 
fost parcursă in două săptâmim. 
Trenul a străbătut patru țări — 
Argentina. Chile, Bolivia, Bra
zilia — pe un traseu dificil, ca
re a inclus, intre altele, o zonă 
din Munții Anzi și traversarea 
statului brazilian Mato Grosso, 
Noua rută feroviară transconti- 
nentală a fost înființată in urma 
unui acord intervenit între cele 
patru țări.

• PAUL GETTY III A 
FOST ELIBERAT. - .sint 
Paul Getty III. Dați-mi o ți
gară. Priviți, mi-au tăiat ure
chea". Acestea au fost primele 
cuvinte rostite de nepotul lui 
Jean-Paul Getty I, octogenarul 
miliardar american considerat 
drept unul dintre cei mai bo- 
gati oameni ai lumii.

Getty III, în virstă de 17 anî, 
care ducea la Roma o existen
tă fără căpătii, in sinul unei 
bande de hippy, a fost răpit in 
noaptea de 9 spre 10 iulie in 
capitala Italiei. Citeva luni, ră
pitorii au purtat tratative cu 
familia, pretinzind sume colo
sale. Au început apoi amenin
țările, soldate cu mutilarea tî- 
nărului și expedierea la ziarul 
„Messaggcro" a dovezilor. — o 
ureche' și o șuviță din pletele 
victimei. După alte intervenții 
și presiuni, de data aceasta din 
partea mamei (divorțată de 
mulți ani de Getty II), acesta 
i-a expediat un milion de do
lari, acceptînd totodată toate 
pretențiile răpitorilor. La 12 de
cembrie a fost vărsată integral 
răscumpărarea — trei milioane 
șase sute de mii de dolari, iar 
două zile mai tirziu, Getty III 
a fost găsit lingă Lagonero, pe 
magistrala Salerno — Reggio 
Calabria.

Nemîncat de citeva zile, după 
ce a stat ore în șir în frig și 
ploaie, după ce fusese supus 
maltratărilor și apoi mutilării, 
Getty Iți se află intr-o profun
dă stare de apatie. Totuși, me
dicul care l-a examinat a pre
cizat că sănătatea sa este sa
tisfăcătoare.
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