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In 1974, anul celui de al Kl-lea Congres al P.C.R., anul aniversării 
a trei decenii de la eliberarea patriei tie sub jugul fascist

O AMPLĂ Șl MOBILIZATOARE 
ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
CHEMAREA

Consiliului popular al județului Bihor
către toate consiliile populare județene
Consiliul popular al județului Bihor, întrunit la 18 

decembrie in cea de-a XVII-a sesiune ordinară, luind 
in dezbatere realizarea planului economic și a bu
getului local pe anul 1973. precum și prevederile pla
nului de dezvoltare economico-socială in profil teri
torial pe anul 1974. apreciază că. sub îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din 
județul Bihor — români, maghiari și de alte națio
nalități — muncind cu multă însuflețire și dăruire, 
alături de întregul nostru popor, pentru transpunerea 
in viață a istoricelor hotărâri ale Congresului al X-lea 
și alo Conferinței Naționale ale partidului, precum și 
a indicațiilor conduceri de par'.d și do stat, au ob
ținut, in anul care a trecut, succese importante in 
dezvoltarea economică și soci al-culturală a județului, 
atit in domeniul conducerii economiei și vieții socia
le, cit și al dezvoltării democrației socialiste, al ridicării 
nivelului de trai material și spiritual al populației.

întrunit in această sesiune. Consiliul popular al 
județului Bihor constată cu multă satisfacție că an
gajamentele luate, ca răspuns la Chemarea Consiliului 
popular al județului Maramureș, au fost îndeplinite 

'cu succes, datorită muncii entuziaste a 'dcputaților, a 
tuturor oamenilor muncii. Astfel, in unitățile de in
dustrie locală și gospodărie comunală, pe baza preli
minărilor se va realiza in anul 1973 un volum supli
mentar de producție-prestața. In valoare de 22 mi
lioane lei, peste angajamentul asumat. De asemenea, 
a continuat procesul de modernizare a ramurilor de 
activitate ale economiei locale, in care sens s-au asi
gurat, prin autoutilare, utilaje și piese de schimb in 
valoare de 2.6 milioane Iei ; s-au asimilat 84 noi pro
duse. din care 25 bunuri de consum. Rezultate remar
cabile s-au obținut și in domeniul investițiilor și 
construcții-monlaj. Anul acesta se vor da in folosin
ță oamenilor muncii din județ 922 apartamente din 
fondurile statului și 1308 apartamente din fondurile 
populației cu sprijin de la stat. La producția de con
strucții-montaj se va realiza in plus un volum de 
lucrări de peste 10 m Toane lei. S-au executat peste 
prevederile planului 10 km de mixturi asfaltice.

Consiliul popular al județului Bihor, exprimînd dorința tuturor cetățenilor județului, însuflețiți de 
mărețele evenimente ale anului viitor — Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român și a XÎX-a 
aniversare a eliberării patriei de sub jugul fasci-t — adresează tuturor consiliilor populare județene și al 
municipiului București, chemarea la întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor pre
văzute pentru anul 1974 Ia următoarele obiective

1. IN INDUSTRIA LOCALĂ

în acest an, planul livrărilor de mărfuri la fondul 
pieței va fi depășit cu 8.7 milioane lei.

Veniturile bugetului consiliului popular județean au 
fost depășite cu 42 milioane lei.

Succese însemnate s-au înregistrat și în domeniul 
sistematizării, elaborindu-se proiectele schițelor de 
sistematizare pentru toate comunele și orașele din 
județ.

Prestările de servicii pentru populație s-au dezvoltat 
continuu obținindu-se o creștere de peste 4 la sută față 
de anul precedent.

Populația județului a beneficiat de importante can
tități de carne, legume, fructe, produse industriale și 
alte bunuri de consum, ceea ce reprezintă o creștere 
de peste 100 milioane lei față de anul 1972.

S-a dezvoltat continuu baza materială a invățămin- 
tului, a sănătății, dindu-se in folosință peste 40 săli de 
clasă, peste 1 500 locuri in creșe și grădinițe, precum 
și un număr important de unități sanitare, ceea ce a 
condus la o mai bună desfășurare a procesului instruc- 
tiv-educativ al tinerei generații și la ’îmbunătățirea con
dițiilor de asistență socială.

Ca urmare a intensificării muncii politice de masă, 
prin antrenarea cetățenilor la acțiunile de muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a 
localităților au fost obținute importante realizări ca : 
amenajări de străzi și trotuare, parcuri și zone verzi, 
îndiguiri și taluzări. consolidări de maluri, combaterea 
excesului de umiditate, întreținerea fondului loca
tiv etc.

Consiliul popular al județului Bihor, ânâlizirid acti
vitatea desfășurată in anul 1973 și avind in vedere 
sarcinile stabilite la recenta plenară comună a Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, va acționa cu și m-ai multă hotărire pentru 
realizarea înainte de termen a cincinalului prin mobi
lizarea tuturor colectivelor de muncă, astfel ca in anul 
1974 să se obțină noi succese in toate sectoarele eco
nomici locale.

rea disciplinei in muncă, in industria locală se 
vor obține :

Prin ridicarea nivelului tehnic al produc
ției. folosirea mai deplină a capacităților de pro
ducție. buna organizare a producției și a muncii, 
creșterea gradului de valorificare a materiilor 
prime și îndeosebi a resurselor locale, reducerea 
cheltuielilor materiale și a consumurilor speci
fice, creșterea productivității muncii și intări-

— realizarea unei producții globale suplimentare cu 
2 la sută și a unei product ii-marfă cu 2.5 la sută peste 
prevederile planului ;

Pentru indeplinirea planului cincinal înainte de ter-
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• Oamenii, cîntecele 
și trandafirii 
Orșovei

• Viața văzută prin 
filtrul de cobalt 
al oțelarului

• Brăila, orașul sal- 
cîmilor, înflorește 
în toate ano
timpurile
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Vocația pentru tehnica modernă a 
colectivului întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița roșie" .din Capitală 
și-a găsit exprimare practică in
tr-un mare număr de produse reali
zate la parametrii cei mai inalți. 
Printre acestea, de o binemeritată 
apreciere se bucură vagoanele-cis
ternă pentru transportul produselor 

chimice (in fotografie)
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DE PARTID
Telegrama adresate
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Tlisolae Ceaușescu
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ÎN ZIARUL DE AZI:
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VIATA IN DEPLINĂ 
CONCORDANTĂ CU 
ETICA Șl ECHITATEA 
SOCIALISTĂ I
— Poți fi erou urzind 

mătase ?
- Nopți pentru zile
— Adevărul nu se ros

tește in șoaptă
— Fișier social
— Poșta paginii

• CAPACITATEA CEN
TRALELOR TELEFO
NICE IN CONTINUĂ 
CREȘTERE

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe reprezentantul 

emirului statului Kuweit
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la 18 decembrie, pe amba
sadorul Aii Zakaria Al Ansari, re
prezentantul Șeicului Sabah Al 
Salem Al Sabah, emirul statului 
Kuweit.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj per
sonal din partea emirului statului 
Kuweit, ca răspuns la mesajul ce 
l-a fost adresat de șeful statului 
român. Ambasadorul kuweitian a 
transmis, totodată. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea șei- 
cului Sabah Al Salem Al Sabah,

emirul statului Kuweit, cordiale 
urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate pentru poporul ro
mân.

Mulțumind pentru mesajul și ură
rile transmise, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat la rîndul său 
emirului statului Kuweit un cor
dial salut și cele mai bune urări 
de bunăstare poporului kuweitian.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor probleme privind situația 
din Orientul Apropiat, precum și 
relațiile dintre România .și Kuweit.

întrevederea s-a desfășurat In- 
ir-o atmosferă cordială.

RESURSELE MINERALE ME TĂRII -
7

intens și superior valorificate!
Realizarea programului de dezvoltare economico-socială a tării, 

stabilit de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale P.C.R., 
impune, ca o condiție primordială, asigurarea unei puternice baze de 
materii prime. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Pentru a asigura dezvoltarea economico-socială rapidă a României, 
se va acorda o deosebită atenție lărgirii bazei energetice și de materii 
prime. Vor fi intensificate prospecțiunile geologice pe întregul cu
prins al țârii in vederea identificării de noi zăcăminte. O sarcină Im
portantă este elaborarea de tehnologii de exploatare și prelucrare 
care să permită folosirea cit mai eficientă a tuturor resurselor exis
tente in tară, inclusiv a celor cu conținut de substanțe utile redus". 
O atare sarcină majoră a fost din nou pusă in evidentă cu prilejul 
recentelor măsuri inițiate de conducerea partidului și statului nostru, 
de Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale privind dezvoltarea energeticii, economi
sirea combustibililor și energiei electrice, raționalizarea consumurilor 
de materii prime in viitorul imediat și in perspectivă.

în legătură ou unele probleme in acest domeniu, ne-am adresat 
acad. Alexandru CODARCEA, președintele Comisiei Republicane de 
Rezerve Geologice, care ne-a spus următoarele :

Pentru îndeplinirea In bune con
diții a sarcinilor ce stau in fața 
activității de cercetare geologică, pe 
linia dezvoltării bazei de materii 
prime minerale a țării, in scopul 
valorificării superioare a acestora, 
dată fiind complexitatea probleme
lor ce vor trebui rezolvate, coope
rarea existentă intre specialiștii de 
profil diferit va trebui intensificată 
in viitor prin multiplicarea confrun
tărilor de idei, a informărilor reci
proce, prin creșterea contactelor di
recte ș.a. în etapa in care ne aflăm 
— și intr-o măsură încă mai mare 
in perioadele ce vor urma — două 
sint direcțiile mai importante In 
care colaborarea activităților și spe
cialiștilor angrenați in procesul va
lorificării superioare a bazei de ma
terii prime minerale a țării iși vor 
afla timp de desfășurare. Este 
vorba, in primul rînd, de valorifica
rea extensivă a resurselor minerale 
ale țârii, in sensul cunoașterii, eva
luării și Intro ducerii în circuitul 
economic a resurselor care in trecut 
nu au constituit obiectul unei valo- 
rificări industriale, precum și a acu
mulărilor m-’ncrale cu conținut scă
zut in subs'anță utilă sau de di
mensiuni mici cons•’derate neecono
mice : în al doilea rind, trebuie re
levată valorificarea intensivă, in 
sensul creșterii gradului de recupe
rare a substanțelor utile din zăcă
minte, ținind seama de faptul că in 
cea mai mare parte acumulările 
substanțe minerale se prezintă 
cantități finite, fără posibilități 
regenerare.

In legătură cu valorificarea 
tensivă a potențialului de materii 
prime a țării, un exemplu ilustrativ 
il prezintă introducerea în exploa
tare a importantelor rezerve de lig
nit, care in trecut constituiau obiec
tul unei utilizări cu caracter local 
și care in prezent au căpătat o mare

Prin efectuarea 
tehnico-economice intoc- 

furnizate de 
efectuate în- 

putut de-

importanță industrială, contribuind 
eu o pondere însemnată in balanța 
energetică a țării, 
studiilor
mite pe baza datelor 
cercetările geologice 
tr-un ritm rapid s-a 
monstra economicitatea valorificării
acestei prețioase resurse, dar pune-

LA CONSTANTA

can- 
întîr-

de 
in 
de

ex-

Pe porțile între
prinderii de celuloză 
și. hirtie din Constan
ța au ieșit — cu 
destinația întreprin
derea de prefabrica
te „ProgresuT'-Bucu- 
rești — primele 
lități de hirtie
zietoare a prizei beto
nului, fabricată pen
tru prima dată Ia noi 
in (ară. Pentru prima 
oară in țara noastră 
produse ale unei fa
brici de hirtie iau 
drumul unei între
prinderi de construc
ții. (Este cazul să a- 
mintim că. cu numai 
două săptâmînl in 
urmă. tot la această 
întreprindere s-a con
sumat o altă premieră 
pe țară : expedierea 
câtre beneficiar a pri
melor cantități de hir
tie copiativă, care in-

Noua Orșova

DOUĂ FUNCȚII lNTR-0 FIREASCĂ 
și organică Îmbinare 

prin țel, sarcini, preocupări, spirit de muncă și încredințarea 
dublei împuterniciri uneia și aceleiași persoane

Din experiența unui secretar de partid care indeplinește și funcția de vicepreședinte al consiliului popular județean
Așa cum se știe, pe baza hotărirli Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, 

s-a trecut la extinderea cumulului unor funcții de partid și de stat, in sensul 
ca pe lingă cumularea funcțiilor de prim-secretar al comitetului județean sau 
orășenesc și președinte al consiliului popular județean sau orășenesc, și secre
tarii cu problemele economice și cei cu problemele de propagandă al comitetelor 
județene de partid sâ fie recomandați spre a fi aleși in funcțiile de vicepreșe
dinți ai consiliilor populare județene. Este una din formele prin care se mani
festă Integrarea organică a partidului in viața societății, Împletirea tot mai slrln- 
sA a activității de partid, de stat și sociale, adlnclrea continuă a democrației — 
procese legice ale dezvoltării societății noastre in etapa actuală.

Articolul de mal jos Lși propune sâ releve unele aspecte ale experienței acu
mulate in răstimpul care a trecut de atunci in exercitarea cumulului de funcții. 
PubUcindu-l, invităm și pe alți activiști de partid șl de stat să-și exprime pâre- 
rle să contribuie la dezbaterea in coloanele ,.Sclnteli“ a acestei problematici 
de o deosebită importanță pentru continua perfecționare a activității de partid 
și de stat.

împletirea activității partidului cu 
cea a statului se realizează in so
cietatea noastră in condițiile in care 
sporește in măsură considerabilă ro
lul conducător al partidului In toate

domeniile de activitate. Așa cum se 
știe, partidul nu se află deasupra 
societății, nu conduce din afara ei. 
ci din interiorul tuturor organisme
lor economice, sociale $1 de 6tat, prin

integrarea sa tot mai organică în ac
tivitatea și viața întregii societăți.

Pe de altă parte, nici statul nu este 
și nu poate fi un simplu organ de 
execuție, ci un organ suprastructural 
activ, care participă, in forme spe
cifice, la fundamentarea politicii in
terne și externe a partidului. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „in fond, organizarea sta
tului, a aparatului dc stat înseamnă 
și organizarea activității de partid, 
pentru că partidul nu poate fi rupt 
dc structura generală a statului, a 
aparatului de stat".

Tocmai in acest spirit au fost con
cepute și aplicate măsurile de extin
dere a cumulului de funcții de par
tid și de stat.

Aș vrea să subliniez, de la început,

faptul că. din experiența de mai pu
țin de un an a exercitării funcțiilor 
cumulate de secretar al comitetului 
județean de partid pentru probleme
le de propagandă și vicepreședinte al 
consiliului popular județean, care 
coordonează activitatea în domeniul 
culturii și educației socialiste, invă- 
țămintului și sănătății, imi este greu 
să desprind concluzii cu valoare ab
solută.

Apreciez insă că o seamă de impll-
Petre MÎLCOMETE
secretar al Comitetului judefean 
lași al P.C.R., vicepreședinte 
al consiliului popular judefean

(Continuare in pag. a Il-a)

rea in exploatare a zăcămintelor nu 
a fost posibilă decit după ce, prin 
cercetările efectuate în sectorul mi
nier, au putut fi asigurate echipa
mentele tehnice necesare unei ex
ploatări de mare productivitate In 
carieră.

O altă substanță minerală care, 
pină recent, nu figura printre resur
sele miniere ale țării este sulful, 
care, în prezent, ca urmare a cerce
tărilor geologice întreprinse în con
diții dificile, precum și a studiilor 
efectuate concomitent în sectorul 
minier și chimic, a devenit o Im
portantă bogăție naturală a țării, cu 
largi perspective de 
in acest sens se mai 
cazul zăcămintelor de 
au constituit obiectul 
valorificări, in special 
de foraj, contribuind 
la eliminarea importului acestei sub
stanțe.

Ț ini nd seama de indicațiile con
ducerii partidului și statului cu pri
vire la valorificarea pe scară din 
ce în ce mai extinsă a resurselor

utilizare. Tot 
poate cLta și 
baritină, care 
unei intense 
in activitatea 
prin aceasta

(Continuare în pag. a VII-a)

lătură folosirea in- 
tligoului obișnuit.)

Despre injportanța 
celor două sortimente 
de hirtie pentru eco
nomia națională ne 
vorbește șeful grupu
lui de proiectare, teh
nologie și autoutilare, 
ing. Eugen Vasiliu : 
„Hirtia intîrzietoare a 
prizei betonului va fi 
folosită de către în
treprinderile de con
strucții și materiale 
prefabricate la turna
rea betoanelor, înlă- 
turîndu-se operațiu
nile ulterioare de fi
nisare și tencuielile. 
și creîndu-se o mai 
bună priză in etapele 
de turnare. Practic, 
oroduetia de hirtie de 
acest fel din anul vii
tor va fi folosită la 
turnarea a două mili
oane de metri pătrațl

de betoane de către 
întreprinderile de con
strucții... Cit despre 
importanța celui de-al 
doilea sortiment este 
deajuns să spunem că 
31 vine să înlocuiască 
importul • produsului 
similar".

...Sint două dintre 
realizările unui har
nic colectiv care, nu
mai in acest an. a 
realizat, din celuloză 
de paie și rășinoase 
(o premieră mai... ve
che) o cantitate de 
hirtie de diferite sor
timente, egală cu o 
șosea lată de 7 metri, 
care ar înconjura pă- 
mintul pe la Ecuator.

George 
MIHAESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Edițiile clasicilor
Sintem foarte depar

te de epoca penuriei 
editoriale, cind nu a- 
veam la indemină, 
pentru lectura clasici
lor noștri, decit ediții 
intimplătoare, frag
mentare, așa cum ar 
arăta un mobilier des
perecheat, scăpat de 
sub sechestru. Mai 
mult. E departe vre
mea tind asemenea 
„ediții", ce numai ști
ințifice nu se puteau 
numi (dar nici de rea
lă popularizare a unei 
hrane spirituale in 
masa tot mai nume
roasă a unui imens 
public) deplasau cen
trul de greutate, al u- 
nei creații spre peri
feria ei, sub cuvînt că 
„reconsideră" o optică 
revolută. Pe atunci se 
susținea, de pildă, că 
Eminescu e mai mare 
in poema Viața decit 
In Luceafărul sau în 
forma împlinită a ma
relui său poem împă
rat și proletar ; a- 
tunci, Coșbuc din Duș
mancele il concura pe 
cel din marile balade, 
iar Macedonski din 
cronicile rimate îl pu
nea in umbră pe auto
rul Nopții de decem
brie și al rondelurilor 
etc. etc.

Fără doar și poate, 
progresele înregistrate 
in domeniul interpre
tării critice a trecu
tului nostru literar și 
in acela al reeditărilor 
masive din toți scrii
torii și din toate epo
cile istorice sint de-a 
dreptul spectaculoase. 
Ceea ce s-a realizat 
odinioară, ca un me
ritoriu început, prin 
seria de Clasici ro
mâni dc la Editura 
Fundațiilor, sub coor
donatele programatioe 
atit de valoroase ale 
marelui savant și edi
tor Al. Rosettl, sau în

seria de Clasici ro
mâni comentați, diri
jată la „Scrisul româ
nesc" de N. Cartojan, 
a fost, continuat sub 
auspiciile editoriale 
actuale cu mijloacele 
tehnice, tirajele, în
tregirile de texte și a- 
profundarea interpre
tărilor, mereu sporite.

Avem acum — rodul 
muncii de echipă al 
ultimelor două dece
nii — tabloul complex 
al întregii noastre is
torii literare. Putem

puncte 
de vedere

spune că aproape nu 
mai există așa-zisele 
„pete albe" pe harta 
edițiilor din scriitorii 
mai mari ori mai mici. 
Proiectele editoriale, 
mai cu seamă ale u- 
nor noi serii, ca Ar
cade, Restitutio (de la 
Minerva), cca de texte 
inedite dc la „Cartea 
românească", Resti
tuiri (de Ia Dacia), 
vin să umple ultimele 
„goluri", redind circu
lației opere ori scrii
tori uitați, lucrări pos
tume ori jurnale, car
nete și memorii capa
bile să întregească fi
zionomia multor crea
tori. Edițiile acestea 
au un însemnat rol in 
reechilibrarea tablou
lui unor epoci litera
re, cu distribuirea mai 
complexă și mai com
pletă a accentelor și 
ierarhizărilor. Seria 
de „Documente lite
rare" a editurii „Mi
nerva" sau „Testlmo-

nia“ a editurii „Dacia" 
vin și ele să împli
nească sub raport do
cumentar marile pa
nouri ale istoriei noas
tre literare.

Am lăsat dinadins 
La urmă edițiileașa-zis 
complete, unde citito
rul avizat găsește o- 
pera majoră, devenită 
clasică, a marilor voci 
ale trecutului. Dacă, 
așadar, se poate afir
ma că am depășit faza 
dibuirilor editoriale, 
sentimentul acesta, 
oricit de tonic, nu e 
de natură să ne o- 
prească de la urmări
rea critică a dinamicii 
fenomenului reeditări
lor. Dimpotrivă, el no 
obligă la o considerare 
mai judicioasă a mo
dului cum selectăm in 
continuare autorii șl 
textele, cum ierarhi
zăm — în ordinea ur
genței și importanței 
— valorile, cum ne-ani 
perfecționat sau nu 
tehnica reproducerii 
textelor șl, nu in ulti
mă instanță, cum in
terpretăm din(r-o per
spectivă contempora
nă, a epocii noastre 
socialiste, a unei sen
sibilități moderne, a 
unei optici ideologice 
maturizate, creațiile e- 
pocllor precedente. 
Vom observa atunci că 
dacă satisfacția unui 
criteriu cantitativ ră- 
mine in afara oricărei 
discuții, citeva proble
me de alt ordin per
sistă, suspendate in
tr-un impas nemărtu
risit. Astfel, citeva din 
ciclurile edițiilor de 
scrieri și opere rămin 
Întrerupte la drumul 
jumătate sau chiar de

Mircea ZACIU
(Continuare 
!n pag. a Vl-a)
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[faptuli 
I divers!
I Somnorosul i 
' din zăpadă

un chef rdrcvin. I.B. | 

d'n Ruțag — Maramureș. se

I. încâlcise" atft de tare Incit ar I 
fi putut merge — cnm aveb el I 
mo spună — ..pină la capătul 1 
IPâmintului", El nu trebuia insă I 
fă ajungă dccit acasă. Dar casa I 
nu fi-o nimerea de fel. După • 
mai multe încercări nereușite t 

; de f’-'i cost’ drumul spre con. I 
j s-a așezat frumușel in zăpadă I 
* a adormit buștean, avînd toa-

I_________________________________ I

I ■ sanscie srf nu se mni scoale I 
I uciodată. Asa s-ar fi intim plat I 
I dacâ nn l-ar ti descoperit niște » 
Ii pi. aflat i la sâniuț. Cu chiu t 

cu rai. copiii l-au urcat pe sa- I 
n:c ți l-au dus acasă. Acasă, | 

■ ndc il așteptau copiii sui ; 11
I la număr 1 I

| Ciuboțelele
> cu bucluc
I V&zind că nu prea se înghe-

Isuie controlorii in autobuzele de I 
pe ruta Drotx'La Turnu-Severin I 
— Brezni’a de Ocol, taxatoarei I

IGheorghița Vot cu i-a vefiit ide- ■ 
ia do a \ al ori fi ca „rezervele in- I 
teme" oferite de biletele de că- | 
lâtorie. Celor care coborau le .

Iccn-a biletele înapoi, „să nu le I 
arunce care pe unde apucă", I 
pentru câ — spunea ca — „e 1

Ibine să păstrăm curățenia, să I 
fim civilizați". Și tot intr-un I 
mod „curat și civilizat", ca re- I 
vindea biletele (Creste, la ace- .

Ilași preț), altor călători. Ba, pc I 
uncie din ele le re... re... re- I 
vindea de 4-5 ori. Găsise șl un

Iloc si cur in care punea supli- I 
mental de bani : in cisme. Dar I 
tocmai cind nu se aștepta a pi- • 
| :.ît un control. Si cum G.V. „in- i 
curcase" biletele adevărate cu | 
culc „curat '', a încercat să a- I 
coperc unele lipsuri din incasâ-

I' rile legale, cu „rezerva" ilegală I 
din c.sme, care cisme insă au j 
dat-o de gol.

' Urechiații
I n-au mai I
| capitulat

După ce s-a lăsat întunericul, I 
(anca Ploaie. Ion F. Simion și I

• Xicolae Istrate de la S.M.A. Do- ’

Ibrotești (Teleorman) s-au suit ! i 
pe in tractor și au pornit-o pe I 
terenul Ghipățcni, după vina! |

Ide iepuri, la lumina jarurilor. . 
Tractorul era bun, jarurile așij- I 
derea, urechiati destui. Tocmai I 
cind doi dintre ei, orbiți de lu-

Iniină, erau pe punctul de a ca- I 
pitula, au apărut jarurile unui I 
I.M.S. de pază. Urechiații n-au »

Inia-, capitulat, iar cci trei bra- i 
conieri au băgat tractorul in vi- I 
teză, apoi au sărit, in timpul |

I mersului, și. s-au ascuns intr-o .
pădurice. Tractorul și-a conți- I

nuci singur drumul, pinâ a că- I
zut intr-o ripă. avariindu-se. 1

i Morala ? Cine aleargă (cu trac- |
I torul) după iepuri degeaba o I
I „șterge iepurește". I

1 Record
| absolut

în mai puțin de un an. cit a I 
fost casieră la Fabrica de bu- |

1 nuri de consum din cauciuc Ji- 
Ilava. Florica Cioboată a reușit 

-a creeze o asemenea haraba
bură in acte și evidențe ir.cit 

I comisia de revizie, luindu-se cu 
I miirule de cap. a „omologat" 
I năstrușniciile sale drept „recor

duri absolute" in materie de fi- t 
Inante. Citeva din „performan- I 

țele" Flori căi : acte și chitanțe | 
de plată ..uitate" prin diferite

I birouri ; un stat de plată de I 
40 000 lei „rătăcit" intr-un du- I 
lap oarecare și descoperit cu to- •

i tul întâmplător : bani lichizi I 
I „uitați" pe masă ori Jncredin- I 
I țați" unor salariați care n-au I 
1 r.-.cl in clin nici in minocă cu • 
I finanțele. în pofida strădaniei I

comisiei de revizie de a aduna, | 
cu migală, fiecare bon sau chi-

I Liniă rătăcită, tot au rămas I 
pierdute ac’e justificative pen- I 
tru 22 763 de lei. bani pe care « 
F.C. nu $i i-a însușit, dar. fiind i

I- orbi de atit ea „recorduri ab- I 
salute" de neglijență, a trebuit | 
să-I pună inapoi tot intr-un

| timp record. Și absolut pe toți. |

I Ograda mică, | 
ambiția

• mare
Citeva zile la rind. după ce I 

ți-a cumpărat o ,.Dacia-1300'“, ■
G.M. d/n Drobeta Turnu-Severin I 
a tot supus-o la fel de fel de | 
probe prin ogradă. Dar, intrucit

I ograda i s-a părut prea mică I 
pentru prea marea lui dorință I 
de a călători, s-a avintat pe u- 
na din cele mai aglomerate ar- |

Itcre ale orașului. Dar cum nu I 
prea știa fă tină volanul in mi- | 
nă. șoferii șl pietonii intilmfi

Iin cale au trăit momente de 1 
groază. Intervenind — riscant, | 
dar plin de curaj — un mili-

Ițian l-a oprit înainte de a să- I 
virși vreun accident. Cind i s-a | 
cerut permisul de conducere,

Iia-r de unde nu-i. Si r.u era I 
pentru simplul motiv că GM. | 
incă nu-l avea. >

Rubrică redoctato de

I Petre POPA
Gheorqhe DAVID |

|i corespondenții ^cinleii *

CĂMINELE PENTRU TINERET
„n<

Cu exact două luni în urmă 
— la 19 octombrie — publicam, in 
ziaruj nostru, articolul (Aminele 
pentru tineret — investiții 
productive" care vin direct in 
sprijinul producției. Consemnmd gri
ja si eforturile binecunoscute pe 
care statul nostru le fuco in vedem 
asigurării unor condiții do viață cit 
ir>ai bune tinerilor muncitori, rindu- 
r le noastre subliniau atunci preocu
pările si realizările multor ministere, 
întreprinderi, consilii populare jude
țeni'. organ-vnții coopera tis le și ob
ștești pe linia sporirii in general a 
numărului do locuri in cămine mun
citorești, in concordanță cu afluxul 
de t.ncri care vin să lucreze in In
dustrie. pe șantiere și in alte sec
toare productive ale economiei națio
nale. în special județelor Maramu
reș. Teleorman. Bihor, Buzău, Hu
nedoara, Brașov, dar și altora, le 
adresam cuvenite cuvinte do laudă 
pentru că realizaseră „la zi" pre
vederile propriilor planuri întocmite 
in acociștă direcție. Totodată insă, 
convorbirea noastră cu tovarășul 
Dionisie Ralint, secretar al C C. al 
V.T.C.. (convorbire inserată in coloa
nele articolului pe carc-1 invocăm), 
semnala și o serie de restanțe in 
unele județe, plediad pentru ca. in 
răstimpul rămas pinâ la sfirșitul 
anului in curs, construcția do că
mine muncitorești să fie intensifi
cată. Pe baza analizei concrete a si
tuației șl a posibilităților existente 
in fiecare caz in parte, noi no expri
mam convingerea că orcanele locale 
din județele Bacău, Cluj, Dîmbovița,

CITIȚI ÎN

ALMANAHUL
SCINTEIA" W74

50 de garnituri de mobilă

din material lemnos economisit

DOUA FUNCIIIINÎR-0 fIREASGA SI ORGANICA ÎMBINARE
ș 1

(Urmare din pag. I)
cații pozitive au fost deja demon
strate de viață, atit pe planul întă
ririi rolului conducător al organului 
de partid, cit și al bunei funcționa- 
l.tăți a organului de stat județean. 
Si acestea evidențiază justețea mă
surii luate de conducerea de partid 
in această direcție, valoarea ei prin
cipială și practică.

Sint pe deplin evidente. în primul 
rind. avantajele eliminării verigilor 
intermediare, a paralelismelor, posi
bilitatea asigurării unei depline uni
tăți a conducerii pe linie dc partid 
și de stat și a concentrării tuturor 
forțelor existente înlr-un sector sau 
altul, ceea ce a sporit considerabil 
eficiența muncii pe care o desfășu
răm.

Ca un exemplu aș menționa fap
tul că. in calitate de vicepreședinte 
al consiliului popular, a trebuit să 
particip efectiv la definitivarea bu
getului pentru compartimentele de 
care răspund, avînd astfel o imagine 
reală asupra posibilităților materia
le pentru soluționarea problemelor. 
In acest fel a sporit și gradul de 
competență a conducerii politice, 
deoarece hotăririle adoptate sint !• - 
meinic fundamentate pe posibil:tăt 
le materiale $i f.nanciare de care 
dispunem.

Un al doilea avantaj, care decur
ge din primul, este deținerea, prin 
cumulul dc funcții, dc către aceeași 
persoană, atit a mijloacelor de con
ducere, cil și a celor de realizare, 
care sint nu numai materiale, ci și 
politice, permițind o mai bună mo
bilizare a tuturor forțelor.

Referindu-mă și aici la exemple 
concrete, ’.oi aminti că legarea mai 
strinsă a invătămintului cu pract ca 
socială, cu producția a necesitat 
eforturi pentru crearea ateliereior- 
scoalâ. Important a fo-t nu numai 
să știu care sint posibilitățile mate
riale ale școlilor, cadrul legal de fo
losire a lor, dar. in același timp. $1 
sâ pot acționa prin caile concrete ale 
muncii de partid — de la explica
rea acestei probleme și pinâ la a; 
tragerea tuturor factorilor implicați 
intr-o acțiune concretă de valorifi
care a întregului potențial material 
și uman posibil și legal de folos.*. 
Tot astfel, in aplicarea decretului 
cu privire la reorganizarea rețelei 
sanitare, cumulul de funcții a permis 
nu numai o rezolvare admtnjstra’i- 
vă a problemei, dar și utilizarea pir- 
ghiilor muncii de partid pencu a 
face cit mai bine înțeleasă utilitatea 
măsurii de către întreaga masă a sa- 
lariaților. .

Un al treilea avantaj al cumulmui 
de funcții constă in faptul că. para
lel cu pătrunderea, in calitate de 
vicepreședinte, in conținutul legilor 
in particularitățile funcționalității 
lor. a altor acte normative, cu in
fluențe pozitive și asupra îndeplini
rii sarcinilor pe linie de partid, com

Galați. Iași. Mehedinți. Olt, Satu- 
Mare și Sibiu vor considera probie* 
nu „caselor" ptml.ru tinerii nefami* 
liști — așa cum o firesc și necesar 
— printre urgente, intrucit, deși aces- 
i-'.i reprezintă investiții ..neproduc
tive". ele vin direct in sprijinul pro
ducției.

...Au trecut două luni, anul 1973 

..SCÎNTEbV pe urmeleL. „SCÎNTEII"

In acest an a crescut numărul de locuri, 
dar trebuie sa creasca si mai mult 

grija pentru realizarea integrală 
a planului pe 1974

lși face bilanțul, noul an iși anunțd 
intențiile. Cum se prezintă situația 
acum ? Ce contribuție va aduce '74 
la dezvoltarea continuă a fondului dc 
cămine muncitorești ?

Primele lămuriri ni le oferă înseși 
organismele de resort ale consiliilor 
populare județene din Bacău. Cluj, 
Dimbovița, Galați, Iași. Mehedinți, 

i

petențele conferite do funcția dc se
cretar au creat posibilitatea de a in
troduce și imprima activității de 
stat elemente ale stilului muncii de 
partid — responsabilitate politică, 
operativitate, consultarea maselor.

Toate acestea nu au Însemnat insă 
o contopire a muncii de partid cu 
cea de stat sau dispariția specifi
cității muncii de partid, a controlu
lui de partid. Cumulul de funcții a 
permis cunoașterea din imerior a or
ganismului respectiv de stat, a func
ționalității mecanismelor intime aie 
acestuia, dar nu a presupus dizolva
rea muncii de partid in cea de stat 
sau invers. Organul dc partid a con
tinuat sâ-șl exercite rolul său po
litic conducător, controlul asupra 
organului și aparatului de stat.

Acest lucru s-a realizat practic 
prin analizele făcute de biroul și se
cretariatul comitetului de partid asu
pra activității direcțiilor consiliului 
popular pe care le coordonez ca vi- 
cepreședintt.

Dat fiind insă procesul de integra
re a act.vi'âți. de partid cu cea de 
stat, in activitatea la nivelul jude
țului s-au realizat și acțiuni și ana
lize comune ale organului de partid 
și organului de stal. Astfel, au fosi 
analizei-? m comun, de către biroul 
comitetului județean de partid și 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean, stadiul realizării 
construcțiilor școlare, situația creșe- 
lor și a grădinițelor de copii in mu
nicipiul lași : activitatea așezăminte
lor culturale din mediul rural etc. 
Examinarea in comun a unor aseme
nea probleme a permis realizarea 
unei viziuni de ansamblu, ca și sta- 
b lirea unor soluții adecvate. In a- 
celași timp, datorită unui asemenea 
stil de muncă au putut fi evitate 
unele fenomene de birocratizare, a 
fost scurtat drumul de la adoptarea 
deciziei și pinâ la aplicarea ei in 
practică, au putut fi soluționate in
tr-un timp mai scurt problemele ri
dicate de perfectarea documentelor, 
acordarea aprobărilor, a avizărilor, 
semnăturilor și parafelor necesare 
pe linie de stat.

Relevind aceste citeva elemente 
pozitive ce decurg din exercitarea 
prin cumul a funcțiilor de secretar 
de partid și vicepreședinte la nivel 
județean, aș vrea să subliniez nece
sitatea de a se depune in continuare 
eforturi pe toate planurile, pentru a 
beneficia pe deplin de avantajele 
acestei forme superioare de organi
zare și conducere socială.

înainte de toate, cred că se impu 
ne reducerea numărului de ședințe 
la care cei investi*! cu duble tune 
ții pe linie dc partid și dc stal 
sint obligați sâ participe. In pre 
zent. atit comitetul județean de par 
tid. cit și consiliul popular se În
trunesc. după părerea mea. prea des 
Unele decizii, chiar de mai mică 
importanță, pot fi luate numai prin 
întrunirea consiliului popular. In în

OU. Satu-Mare și Sibiu, care — po
trivit solicitării noastre și îndatori
rii lor — ne-au răspuns la articolul 
in caro fuseseră criticate, informin- 
du-ne documentat șl detaliat asupra 
stadiului și perspectivei fiecărui că
min In parte. $i. astfel, putem ron- 
stata astăzi că situația s-a remedial 
in bună măsură : „în urma analizei 

efectuate cu beneficiarii și cxccu- 
tanții, s-au luat masuri pentru îm
bunătățirea condițiilor de execuție, 
urmind ca aceste cămine de nefami
liști să fio predate la termenele pla
nificate" (Bacău). „S-a realizat pu
nerea in funcțiune a căminelor de 
nefamiliști in termen și înainte de 
termenul planificat, mai puțin cel 
pentru Fabrica de mașini de rectificat, 
de la uzina „Unirea" Cluj, lucrare care 
— din cauză că beneficiarul a predat 
cu întirziere documentația — a fost re- 
planificată pentru 1974" (Cluj). „S-a 
analizat și luat măsurile necesare ca 
beneficiarii să deschidă finanțările 
pină la sfirșitul anului. încheind tot
odată ou constructorii grafice de re
cuperare a răminerilor in urmă, spri
jinind pe aceștia cu forță de muncă 
în vederea efectuării unor lucrări" 
(Dimbovița). „Pențru anul 1973 am 
avut in plan trei cămine, nu ritmî- 
nem in restanță cu nici unul. Pentru 
anul 1974 avem 5, cu termene de 
predare în trimestrele II, III, IV, îar 
stadiile fizice actuale sint in concor
danță cu eșalonarea lucrărilor din 
graficei© de execuție, avînd asigura
te toate condițiile pentru predarea 
lor in termen" (Galați). „Am luat 
măsuri pentru accelerarea execuției 
celor trei cămine prevăzute a fi 
terminate in acest an ; pinâ la 31 
decembrie vor ti gata, cu mobilier 
eu tot, și vor fi date în folosință. 
Tot în acest an au început lucrările 
pentru un cămin cu 600 locuri la 
întreprinderea de osii și boghiuri 
Balș, cu termen de punere în func
țiune in septembrie 1974, la care 
ritmul execuției se încadrează în 
graficul întocmit pentru acest obiec
tiv" (Olt). Si așa mai departe...

Acolo unde — cu toate eforturile 
făcute in ultima parte a anului în 
curs — restanțele n-au putut fi re
cuperate total (in județele Iași, Me-

DROBETA TURNU-SEVERIN 
(Corespondentul „Scinteii", Vir
gil Tătaru). — Realizarea unor 
garnituri de mobilă cu o linie 
modernă, cu multiple funcțio
nalități ca și gospodărirea cu 
grijă, cit mai judicioasă a ma
sei lemnoase constituie pentru 
colectivul fabricii de mobili de 
la Combinatul de prelucrare a

tregul său. Se Înțelege cit de dificilă 
este situația pentru cel care, in vir
tutea cumulului de funcții, trebuie să 
participe la toate aceste ședințe ; 
practic, li rămine puțin timp pen
tru munca concretă pe teren. In în
treprinderi, în instituții, cooperative, 
pentru rezolvarea efectivă a proble
melor. Ceea ce se impune, cred, este 
o simplificare a modalităților de lu
cru ale organelor de partid și de 
stat, incit ele să nu se întrunească 
in plenul lor decît pentru soluționa
rea unor probleme dc o importanță 
deosebită.

în «îl doilea rind. mi se pare ne
cesară o perfecționare a pregătirii 
de specialitate, corespunzător cerin
țelor activității in aparatul dc stat. 
Este evident că activiștii de partid 
investiți cu răspunderi pe linie de 
stat pot face față cu succes acestor 
sarcini numai in măsura in care iși 
însușesc o șeamă întreagă de cu
noștințe de ordin juridic-administra- 
tiv. Or. trebuie să observăm că in 
cadrul cursurilor de reciclare se in
sistă adeseori prea mult asupra unor 
cunoștințe generale despre știința 
conducerii, teoria deciziei. In detri
mentul celor privind legislația în do
meniile respective, metodele de ac
tivitate specifice organelor de stat 
etc.

Pe de altă parte, se impune, cred, 
o mai mare preocupare din partea 
organelor centrale și locale de par
tid și de stat pentru raționalizarea 
muncii dc administrație, reducerea 
iormularistlcit. Ceea ce s-a făcut 
pină acum in această direcție repre
zintă doar un inceput, care trebuie 
continuat. Căci, trebuie s-o spunem 
formularistica aflată încă la mare 
preț in unele instituții centrale ne 
reduce considerabil din bugetul nos
tru de timp, pe care fără îndoială 
l-am putea cheltui cu mal mult fo
los in unități și organizații de partid

Apreciez, de asemenea, că se im
pune studierea, in continuare, a 
unor forme organizatorice in siste
mul muncii noastre de partid și de 
stat, legate dc procesul de integrare 
a celor două activități. Situația la 
care mă refer are in vedere organis
mele cu dublă calitate, de partid și 
de stat, la nivelul județului. cum 
este, de exemplu, comitetul jude
țean pentru cultură și educație so
cialistă. care prezintă încă paralelis
me cu munca de profil a comitetu
lui Județean de partid, cu activitatea 
secției de propagandă a acestuia

In sfârșit, cred că se impune ca 
in exercitarea funcției de vicepre
ședinte. să nu slăbim preocuparea 
pentru Instituții șl organizații dintre 
cele mai importante, care nu sini 
subordonate pe plan local organului 
de stat, dar de activitatea cărora 
sub toate aspectele răspund organe
le Județene de partid. (învătâmîntul 
superior, unitățile de cercetare ale 
Academiei, uniunile de creație, edi
turi). 

hedinți. Sibiu și încă vreo citeva ca-
• 7url), lucrările respective au fost 

replanificale pentru anul următor, 
măsurile întreprinse fiind dc natură 
să ofere certitudinea că noile terme
ne se vor respecta întocmai.

— în general, anul 1973 (no apu
nea în cursul zilei de ieri tovarășul 
Dionisle Balint, căruia i-am cerut, 
de asemenea, noi informații șt lămu
riri) a contribuit cu realizări sporite 
la dezvoltarea fondului de cămine 
muncitorești deja existent din anii 
anteriori : 238 cămine, cu circa 40 000 
de locuri.

— Iar '74 ?
— Va continua, evident această 

dinamică ascendentă. Sint prevăzute 
lucrări pentru 383 de cămine, dintre 
care 270 (insumind 49 008 locuri) vor 
fi și date în folosință, 113 răminlnd 
să fio preluate „din mers" de către 
anul 1975.

— Se cunosc deja prevederile pen
tru fiecare minister, pentru flecare 
județ ?

— Nu numai at.lt, cl și pentru fie
care unitate economică in parte. Nu 
cred insă că aveți spațiu tipografic 
pentru a enumera toate datele, da 
aceea vă propun să notați doar ci
teva cifre edificatoare : Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele — 10 180 locuri in cămine pen
tru nefamiliști ; Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor — 
10 096 : Ministerul Ipdustriel Ușoare
— 5 730 ; Ministerul Industriei Chi
mice — 4 232 ; Ministerul Industriei 
Metalurgice. — 3 714 ; Ministerul E- 
nerglei Electrice — 2 700 ; Ministerul 
Comerțului Interior — 2 400 ș.a.m.d. 
Evident aceste locuri în cămine pen
tru tinerii muncitori, vor fi realizate 
atit din fondurile centralizate, cit și 
din cele necentralizate.

— Dar județele ?
— Consiliile populare județene vor 

avea in grijă alte cămine cu : 736 
locuri la Brașov (unde și așa reali
zările sint lăudabile), 418 la Bacău, 
350 la București. 340 la Buzău, 316 la 
Harghita, cite 304 la Arad și Galați, 
cite 300 la Argeș și Dolj, 256 la Co- 
vasna, 225 la Hunedoara etc etc.

...Este limpede. în spiritul preocu
pării susținute a conducerii de par
tid și de stat, urmind îndemnurile 
personal adresate nu o dată dc către 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, peste 
tot in țară este tot mai manifestă 
grija pentru a asigura tinerilor o 
„casă" primitoare, pinâ cind se sta
bilesc definitiv la un loc de muncă 
și iși întemeiază o familie, pinâ cind
— așa cum este și legic și logic — 
aceste noi generații iși vor conștrui 
singuri case ori vor primi de la stat, 
întreprinderile, ministerele, organele 
locale, avînd sprijinul Uniunii Tine
retului Comunist, acționează pe 
această linie cu răspunderea cuve
nită și cu un interes lesne de înțeles. 
Nu ne îndoim că, peste un an, 
vom putea consemna (deci ne 
propunem sâ revenim) toate reali
zările promise tinerilor nefamiliști. 
In acest sens, semne bune anul are!...

G. M1TROI

| Telex cetățenesc
CONSTRUCȚII SOCIALE

• PENTRU BUCUREȘTENII SUB fl ANI. In cursul acestui an. In 
diferite zone ale orașului București au fost.construite și date in folo
sință creșe șl grădinițe de copii care insumcazâ peste 9 200 de locuri. 
Cele mai multe dintre acestea au fost amplasate în noile cartiere 
Berceni. Titan. Drumul Taberei ș. a. în anul viilor se prevede con
struirea unor noi localuri de creșe și grădinițe in mlcroraioanele 4. 8 
și 7 din cartierul Drumul Taberei, in Colenlina. Balta Albă, precum 
ei In alte zone intens populate. In total, creșele șl grădinițele care, la 
anul, ist vor deschide pentru prima oară porțile pentru copiii bucu- 
reștcnllor vor dispune de circa 10 000 de locuri.

• ODATA CU TERMINAREA LUCRĂRILOR LA INSTALAȚIILE 
DE TELECOM AN DARE A PUȚURILOR dc apă potabilă aflate pe 
marginea riului Olt s-au încheiat șl lucrările de alimentare cu apă 
potabilă a orașului Sf. Gheorghe. O bună parte a lucrărilor au fost 
executate de cetățenii orașului prin muncă patriotică.

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
• NOI UNITĂȚI SANITARE ÎN BUCUREȘTI. în plin centrul Ca

pitalei. pe strada Eforie nr. 4—6. a fost dată în folosință în acest an 
o policlinică .stomatoIogică-meUxlologlcă. care asigură efectuarea de 
tratamente unui număr de peste 100 0C0 de pacient! pe an. precum și 
mai multe cabinete de specialitate pentru o policlinică cu plată. Tot 
în acest an. în cartierul Berceni a fost construit un spital și cămin- 
spital. cu 824 de paturi, pentru bolnavi cronici și bătrini. De aseme
nea. spitalul dr. I. Cantacuzino și-a extins capacitatea de spitalizare 
cu incă 102 paturi In prezent se află in fază avansată lucrările de 
construcție a unul nou pavilion de neurochirurgie la spitalul dr. 
Gh. Marinescu (cu o capacitate dc 530 de paturi), prevăzut să fie dat 
in folosință in prima parte a anului viitor. Tot în cursul anului vii
tor va fi dat In folosință — la Fundeni — un spital clinic de gastro
enterologie și hematologie cu 710 paturi. Continuă luerările la com
plexul clinic, cu 1 540 de paturi (situat pe Splaiul Independenței. In 
imediata vecinătate a Facultății de medicină).

JURIDIC
• UNA SPUNE LEGEA, ALTA VOR FUNCȚIONARII de la con- , 

trul I.C.R.A.L. al sectorului 7 (str. „Ho Și Min"). Cetățenii blocu
rilor Z 5 și Z 6. Drumul Taberei sint invitați printr-un anunț să se 
prezinte pentru reînnoirea contractelor de închiriere. Foarte bine. 
Dar respectivul anunț ii ..somează" că trebuie să prezinte obligato- {
rlu : a) adeverință de salariu și b) chitanță de achitare a contribu
ției bănești pe anul 1973. Or, legea nr. 5/1973 spune clar că. la înche- ; 
lerea contractelor, adeverințe sint necesare numai din partea celor 
cu salarii oină la 1 600 lei (de la această sumă in sus se ia în con
siderație declarația verbală). în plus, ce legătură are reînnoirea con
tractului cu achitarea contribuției bănești ?

TRANSPORTURI
ÎNTRE 20 DECEMBRIE șl 9 IANUARIE, pentru servirea în bun« 

condiții a călătorilor — elevi și studenți — in perioada vacantei de 
iarnă, precum și pentru a face față solicitărilor sporite cu ocazia re
velionului, departamentul căilor ferate a luat măsura de a pune în 
circulație. în plus față de cele existente, 23 de trenuri accelerate și 
personale între București și principalele centre din țară, de asemenea 
și citeva trenuri suplimentare cu caracter local și trenuri speciale cu 
excursioniști. Pentru evitarea aglomerației s-a dispus suplimentarea 
numărului caselor de bilete și prelungirea programului de lucru în 
funcție de necesitățile locale. Orarul trenurilor suplimentare este afi
șat în toate gările de pe traseele parcurse.

DIVERSE

lemnului din Drobeta Turnu- 
Severin. obiective permanente, 
de maximă însemnătate. Numai 
în perioada care a trecut din 
acest an, colectivul fabricii do 
mobilă a economisit pesto 
230 mc material lemnos din di
ferite esențe, ceea ce echiva
lează cu realizarea a 50 de gar
nituri de mobilă tip „Drobeta-1.

• PENTRU A FI MEREU FRUMOASE. Duminică. 16 deoembrle. în
treprinderea de produse cosmetice și parfumuri „Miraj". în colaborare 
cu cooperativa ..Higiena" din București, care a pus la dispoziție 16 cos- 
meticiene. au organizat un interesant și original concurs menit să 
demonstreze în fata publicului că produsele cosmetice românești, deși 
nu au incă faima celor fabricate pe malurile Senei, sint de bună 
calitate și în pas cu cerințele modei. In plus, cumpărătoarele au 
posibilitatea de a participa în fiecare miercuri și vineri la lecțiile 
de machiaj de la magazinul „Farmec" din Calea Victoriei.

• MUNCA LA DOMICILIU. UCECOM a stabilit un program de 
măsuri privind extinderea muncii la domiciliu prin atragerea femei
lor casnice. Urmează ca în toate cooperativele din țară — care au 
in profilul lor activități precum confecțiile pentru femei și copii, 
tricotaje, lențerie de corp și pat, broderie si cusături artistice, cu
sături și țesături artizanale, articole pentru cadouri și amintiri tu
ristice. jucării ș.a. — angajarea femeilor să se facă cu prioritate. Tot
odată. se vor înființa puncte de primire-predare a materiei prime și 
a produselor finite realizate la domiciliu.CAPACITATEA CENTRATELORTELEFONICE 1N CONTINUĂ CREȘTERE

Unul din serviciile cele 
mai frecvent solicitate de 
public este ccl telefonic. 
De aceea, în extinderea, 
in funcționarea sa ire
proșabilă sintem intere
sați cu toții. Cite telefoa
ne se instalează în acest 
an ? Dar în anul viitor ? 
Vor fi satisfăcute soli
citările de posturi noi ? 
Aceste șl alte citeva în
trebări au format obiec
tul convorbirii noastre cu 
dr. ing. ION UIDILA, di
rector general adjunct in 
Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor.

— Anul 1973 va înre
gistra, în întreaga țară, 
68 000 de noi posturi te
lefonice — cu citeva su
te mai mult decit existau 
in toată România antebe
lică, In 1938 ; dintre ele, 
aproximativ 26 000 se 
montează în Capitală. 
Pentru anul viitor se pre
vede instalarea a 83 000 
de posturi telefonice, din 
care 33 000 in București. 
La finele anului 1974 
vom ajunge la circa 1 
milion de posturi telefo
nice instalate. Cu toate 
acestea, nu vor putea fl 
satisfăcute toate cereri
le. Totuși, noi acționăm 
in sensul de a reduce din 
ce In ce mai mult deca
lajul dintre numărul ce
rerilor și cel al posturilor 
instalate.

— Ce măsuri s-au luat 
pentru reducerea aces
tui decalaj ? De ce uneori 
se încalcă principiul in
stalării posturilor In or
dinea înscrierilor ?

— Urmărim ca centrale
le telefonice să fie In
stalate in principal în 
spații existente sau in 
clădiri cu capacitate Ini
țială cit mal mare, care 
su permită o valorificare 
cit mal bună a Investiției, 
o concentrare a forței dc- 
muncă In vederea mări
rii productivității muncii 
Pentru anul 1974. numă
rul lucrărilor noi al șan
tierelor a fost . redus. 
Instalările de posturi te
lefonice fiind concen
trate in capacități mari

Aceasta ne-a permis să 
facem economie de ca
bluri telefonice fără a 
reduce numărul instală
rilor noi, folosind mai 
bine spațiile existente și 
montind utilaje tehnologi
ce de mare capacitate. Iată 
de ce în unele orașe sau 
cartiere sînt limitate po
sibilitățile noastre de a 
satisface imediat și inte
gral toate cererile. Pen
tru reducerea decalaje
lor acționăm în sensul de 
a ocupa cît mai repede

zează din fondurile con
siliilor populare — adică 
racordurile la clădiri și 
lucrările interioare. îna
inte, aceste necorelâri 
constituiau principala 
cauză a Instalării de te
lefoane in clădirile ce 
aveau racordurile făcu
te și de indată ce capa
citatea centralei era epui
zată. rămîneau nesatis
făcute cereri mai vechi 
din clădiri cu racord fă
cut mai tirziu. Pentru
anul 1974 s-a ajuns la o

• în 1973 : «8 000 noi posturi • în 

1974 : 83 000 • La 31 decambrie anul 
viitor: 1 milion posturi telefonice in

stalate

spațiile noi construite 
pinâ la capacitatea maxi
mă, de a scurta terme
nul de la punerea in 
funcțiune și pină la com
pleta ocupare a centralei, 
de a reduce investiția 
specifică pe un post tele
fonic prin introducerea 
unor soluții modeme de 
reducere a consumului de 
cupru în telecomunicații, 
prin utilizarea rațională 
a unor amplificatoare 
tranzistorizate la cablaje
le de legătură intre cen
trale, asigurindu-se prin 
aceasta și o calitate ri
dicată a audiției. De a- 
semenea. prin măsuri or
ganizatorice se va redu
ce In anul viitor cu cel 
puțin 2 000 numărul de 
posturi in curs de pre
luare de La o centrală la 
alta, ceea ce echivalează 
cu un număr corespunză
tor de posturi instalate 
in plus. Cit privește res
pectarea ordinii înscrie
rilor, aceasta depinde de 
doi factori : de lucrările 
noastre și de corelarea 
lor cu cele ce se reali

corelare strinsă între a- 
ceste lucrări, și in car
tierele noi toate cererile 
vor putea fi tratate după 
criteriul vechimii.

— Poate ne spuneți șl 
ce lucrări se fac in pre
zent ? Unde se vor satis
face in măsură mai mare 
sau integral cererile din 
1974 ?

— Ultimele ' 2 500 de 
posturi telefonice din 
planul acestui an sint 
in curs de instalare in 
București. Aproximativ 
incă o dată pe atit se mon
tează in aceste zile in 
diferite orașe din țară : 
Brăila, Focșani, in jude
țul Myreș. Irl anul vii
tor, in Capitală vor in
tra In funcțiune trei cen
trale noi : una în Dru
mul Taberei și. spre fi
nele anului, cite una în 
zona 1 Mai și in Colen- 
tina. Tn Capitală vor 
putea fi satisfăcute toa
te cererile din zona Dru
mul Taberei, Giurgiului, 
Berceni, parțial cele din 
Titan și se vor face com
pletări in cartierele Be-

!u, Mărășești. Dacia, Vic
toriei. In orașele din 
țară, un însemnat număr 
de posturi va fi instalat 
la Galați, Constanța, Sa- 
tu-Mare, Timișoara, De
va ș.a.

— Ce măsuri preve
deți pentru îmbunătăți
rea calității servirii ? în
trebăm, pentru câ, de 
pildă, telefoanele care 
incep cu „50", din Bucu
rești. in mod frecvent 
nu răspund la apel, iar 
numeroase legături in
terurbane se obțin Incă 
greu.

— Pină la depistarea 
tuturor deranjamentelor 
ce n-au putut fi înlă
turate în perioada dc 
montare și verificare a 
instalațiilor, in perioada 
de rodaj a oricărei cen
trale apar dificultăți de 
funcționare. Au fost a- 
semenea dificultăți în 
Capitală la centrala ale 
cărei numere incep cu 
„49". Ed funcționează 
acum normal. Au fost 
luate măsuri organizato
rice de a reduce cit mal 
mult această perioadă de 
inceput la centrala cu 
„50". Cît privește legătu
rile interurbane, anul a- 
ccsta au mai fost conec
tate la automatul inter
urban orașele Oradea, 
Arad, Suceava, sint in 
curs lucrările în orașul 
Buzău și urmează. in 
anul viitor, automatiza
rea legăturilor interur
bane cu orașele Tg. Mu
reș și Alexandria. Afară 
de acestea, se fac extin
deri la capacitățile exis
tente In orașele cu le
găturile automatizate, 
pentru a se face față 
creșterilor de trafic. Ast
fel. sint prevăzute pentru 
1974 peste o mie de noi 
circuite automate inter
urbane, prin montare de 
utilaje tehnologice, care 
vor permite asigurarea 
unor legături mai opera
tive. șl mai bune calita
tiv.

Convorbire 
consemnată de 
Al. PLAIEȘU

ptml.ru
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Preocupări economice si sociale 
de actualitate si de perspectivă 
pe ordinea de zi a plenarelor 
comitetelor iudetene de partid

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

~ de?fâ?oară in aceste zile plenare ale comitetelor Județene de 
partid care analizează activitatea organelor și organizațiilor de partid, 
* 5Po'Ctivelor de oameni ai muncii pentru îndeplinirea planului jk 

*3. precum șj sarcinile ce lc revin pentru îndeplinirea obiectivelor 
pianului pe 1974. în lumina ideilor, orientărilor și sarcinilor cuprinse 
in ampla cuvintare rostită de socrclarul general al partidului, tovarășul 
IXicvlao Ceaușescu. In recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. și Con- 
sdtu’ui Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, ple
nare le comitetelor județene de partid, apreciind că prevederile planu
lui pe anul viitor răspund posibilităților și cei ințelor economiei noas
tre. stabilesc cuprinzătoare măsuri politice, organizatorice și educative 
menite să asigure in fiecare unitate economică și de către fiecare co
lectiv amplificarea rezultatelor bune din primii trei ani ai cincinalului, 
valorificarea tot mai rațională și eficientă a resurselor materiale și 
umane, in scopul creșterii intr-un ritm mai inalt a producției materiale, 
a avuțu i naționale, ridicarea la un nivel calitativ superior a intregii 
activități economico-sociale. In încheierea lucrărilor, plenarele corni
n’ 'lor județene de partid au adresat telegrame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal.

JUDEȚ! IN 
SATV-M \RF. al Partidului Comu
nist Român, care a analizat, intr-un 
spirit de înaltă exigentă corn un is
tă activitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid pen
tru îndeplinirea sarcinilor planului 
pe anul 1973. dind expresie celor 
mai fierbinți sent.mente ce animă 
pe o'mun.st:, pe to;i oamenii mun
ci — români, maghiar., germani 
și de alte naționalități — iși în
dreaptă gindunle cu profundă re
cunoștință către conducerea parti
dului, către dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, mulțu
mind din inimă pentru grija pă
rintească, sprijinul și ajutorul per
manent pe carc-1 acordați înflori
rii multilaterale a județului nos
tru.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamen i 
muncii sătmăreni, acționind hotârit 
pentru transpunerea in viată a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al X-iea și Conferința Națională 
ale partidului, au îndeplinit la în
ceputul lunii noiembrie planul 
producției industriale a județului 
pe primii trei ar.i ai cincinalului, 
realizind astfel un avans însemnat 
in înfăptuirea cincinalului in pa
tru ani și jumătate. îndeplinirea 
planului producției globale indus
triale a județului pe 1973 cu 101.8 
la sută va asigura o creștere a 
acestui indicator de 13.8 la sută în 
comparație cu anul trecut. Pină la 
finele anului, plănui de expori al 
județului va fi depășit cu 2.4 la 
sută. Creșterea valorii producției 
globale agricole in 1973 cu 32 la 
sută față de anul precedent a 
creat posibilități agriculturii jude
țului să contribuie la constituirea 
fondului centralizat al statului, 
peste prevederile planului, cu 2 000 
tone griu, 5 000 tone porumb. 
16 mii tone cartofi, aproape 6 mii 
tone cinepă. peste 903 tone in și 
alte Însemnate cantități de produ
se vegetale și animale.

In continuare, in tc-legramă se 
spune :

Dind glas sentimentelor de pro
fundă adeziune la istoricele solii 
de pace și prietenie ale poporului 
român purtate și in acest an intr-un 
mod străluci do către dumnea
voastră. in diferite țări ale lumii, 
oamenii muncii sătmăreni vă adre
sează sincere mulțumiri pentru 
contribuția de neprețuit pe care o 
aduceți la creșterea prestigiului in- 

-- țional al României socialiste, 
la întronarea unui climat de pace, 
încredere și respect intre națiuni.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
fără deosebire de naționalitate — 

în încheierea telegramei — 
sc- angajează in fața Comitetului 
Central, a dumneavoastră perso
nal. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că iși vor intensifica 
eforturile în munca pentru îndepli
niră exemplară a sarcinilor ce le 
revin din planul de stat p^- anul 
1974. in’impinind cea de-a 30-a a- 
niversare a eliberării patriei și

Congresul al XT-lca al partidului 
cu noi și valoroase realizări in în
făptuirea cincinalului in patru ani 
și jumătate.

Plenara comitetului județean de 
partid cu activul, dozbătind in spi
rit de exigență și responsabilitate 
preocuparea organelor și organiza
țiilor do partid pentru îndeplinirea 
planului de dezvoltare economică 
și socială pe anul 1973 și măsurile 
pentru realizarea planului și buge
tului local pc anul 1974, a subliniat 
hotăriroa unanimă a participanți- 
lor. a tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din JUDEȚUL 
VRANCEA do a transpune în 
fante prețioasele dumneavoastră 
indicații date la Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român din noiembrie a.c.. pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen.

In anul următor, producția globa
lă industrială a județului va crește 
cu Dește 19 la sută. producția 
marfă va fi cu aproape 25 la sută 
mai mare, iar exoortul înregistrea
ză creșteri de 30.7 la sută. în agri
cultură se prevăd creșteri la pro
duci ia globală de peste 29 la sută 
f ță de preliminările pe anul 1973. 
Fondurile de investiții alocate in 
anul 1974, ca si valorile celorlalți 

iicato a pl anulu și bugetului 
local reflectă cu fidelitate Dolitica 
de reoartizare judicioasă a forțelor 
de producție pe întregul cuprins al 
patriei, grija conducerii partidului 
și statului pentru dezvoltarea con
tinuă a județulbi Vranoea.

Indicațiile dumneavoastră pri
vind creșterea eficienței activității 
economice urin folosirea integrală 
a capacităților de producție, îmbu
nătățirea calității produselor, redu
cerea cheltuielilor materiale și a 
cesturilor de producție vor con
stitui pentru noi preocupări majo
re și permanente.

Intelegind necesitatea economisi
rii combustibilului și energiei, ne 
angajăm să realizăm o reducere a 
consumului de cel puțin 15 la sută 
t anul 1973. fapt care se va
concretiza in economii de circa 20 
rn’Toane kWh energie electrică și 
2 000 ton® combustibil conventional. 
Lucrătorii tuturor unităților indus
triale sint hotăriti să producă su- 
plimentar însemnate cantităti de 

mobilă, confecții, materiale 
de construcții și produse agro- 
alîm.entare.

Vă ruaâm să primiți, stimate to
varășe Ceaușescu, garanția inde- 
plirririi și depășirii tuturor oreve- 
d'-ri’-or ce revin județului Vrancea 
din D’anul național de dezvoltare 
economică și socială a României, 
aceasta fiind dovada prețuirii pe 
care oamenii muncii din județul 
Vrancea o dau politicii partidului 
și statului nostru, eminentului, său 
conducător, a cărui misiune nobilă 
do pace și prietenie intre popoare 
este apreciată și respectată pe toate 
meridianele globului.
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La întreprinderea da autoturisme Pitești 

IRATAMtNTUl TERMIC M PttStlOR IN VID
PITEȘTI (Corespondentul 

„Srinteiiri Gh, Cirstea). — La 
întreprinderea de autoturisme 
dm Pitești s-a experimentat, 
cu bune rezultate, un nou pro
cedeu tehnologic : tratamen
tul termic al pieselor in vid. 
Est® vorba, deocamdată, de 
ciălirea in vid a sculelor 
aschietoare din oțel rapid și a 
matrițelor pentru forjă și tur-
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narea sub presiune. Instalația, ,
compusă din două cuptoare de '
revenire și unul de călire, pre- l
zintă avantajul că realizează ’
piese cu o suprafață perfect ț
netedă și cu un grad sporit de i
durabilitate. Noul procedeu a 1
fost elaborat și experimentat de l
inginerii tehnologi ai intreprin- .
derii — Remus Puricei și Ion j
Muntean u. I
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Chemare către toate 
consiliile populare județene
(Urmare din png. I)
men. planul producției industriale pe primii 4 ani ai 
cincinalului so va realiza pină la 23 August 1974, în 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist.

— creșterea producției bunurilor do larg consum 
destinate fondului pieței și diversificarea acestora in 
vederea aprovizionării populației cu o gamă tot mai 
largă de produse do bună calitate ; se vor introduce 
in fabricație un număr de 130 produse noi ; comer
țului socialist i se va livra un volum suplimentar do 
mărfuri in valoare do 3,5 milioane lei ;

— realizarea integrală, la termen, a sortimentelor 
do mărfuri prevăzute prin plan, precum șl depășirea 
sarcinilor stabilite la următoarele sortimente cu :

— 2 200 mii lei la mobilă din lemn ;
— 1 500 mc prefabricate din beton armat ;
— 2 000 mii bucăți cărămizi și blocuri ceramice. 
Realizarea unei producții industriale, suplimentare,

la export in valoare de 300 mii lei valută.
— extinderea cooperării cu întreprinderile republi

cane cu un volum do 7 milioane lei ;
— reducerea prețului de cost peste sarcina planifi

cată cu 0.2 la sută ;
— dezvoltarea și creșterea producției de bunuri de 

larg consum și prestări de servicii către populație prin 
folosirea mai rațională a spațiilor existente :

— obținerea de beneficii peste plan in valoare de 
2,5 milioane lei.

2. IN SECTORUL DE GOSPODĂRIE
COMUNALĂ Șl LOCATIVA
Prin mal buna organizare a producției și a 

muncii, dezvoltarea și diversificarea prestărilor 
de servicii Către populație, îmbunătățirea indi
cilor de utilizare a capacităților dc producție și 
transport, folosirea mai eficientă a mijloacelor 
materiale $1 bănești se vor realiza :

— depășirea planului de prestări cu 5 la sută, din 
care prestările pentru populație — 3 la sută, ceea ce 
reprezintă un volum suplimentar total dc 15 mili
oane lei. dindu-se o atenție deosebită îmbunătățirii 
calității acestora ;

— scurtarea termenelor de dare în exploatare a 
obiectivelor prevăzute prin plan. îndeosebi a rețele
lor de alimentare cu apă. precum și a celor de cana
lizare. în medie cu 15 zile ;

— amenajarea și întreținerea unei suprafețe de 
150 000 mp străzi și trotuare, prin utilizarea de ma
teriale din resurse locale ;

— înființarea in mediul rural a 5 noi unități de 
prestări de servicii.

3. IN INVESTIRI Șl IN PRODUCȚIA
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ
Prin asigurarea din timp a documentațiilor 

tehnico-economice și a amplasamentelor, buna 
organizare și dotarea corespunzătoare a șantie
relor de construcții, prin gospodărirea mai ju
dicioasă a materialelor, utilajelor și a parcu
lui de mașini, precum si prin introducerea de 
noi procedee si soluții tehnologice, creșterea ca
lificării cadrelor și întărirea disciplinei in pro
ducție, In sectorul de investiții si al producției 
de construcții-montaj. se vor realiza :

— darea in folosință înainte de termen a următoa
relor obiective :

— pină la 10 decembrie 1974 se vor preda toate 
apartamentele atit din fondurile statului, cit si cele 
proprietate personală ;

— cu 30 zile- înainte de termen toate creșele, gră
dinițele și școlile prevăzute in plan ;

— cu 30 zile înainte de termen. 3 obiective produc
tive și anume : .secția anvelope reșapate Oradea ; în
treprinderea „Drum nou" Oradea ; magazia de ce
reale Salonta.

— executarea construcțiilor de locuințe in propor
ție de peste 80 La sută din numărul total al aparta
mentelor planificate pentru anul 1974, prin metode 
industrializate ;

— întreprinderea locală de construcții va executa, 
in acord global, pe bază de contnact-angajament. în
tregul volum de construcții-mcntaj prevăzut in pla-

. nul pe 1974 ;
— reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție de 

construcții-montaj cu 2.5 lei față de sarcina planifi
cată ;

— depășirea cu 1 Ia sută a productivității muncii 
planificate.

Pentru asigurarea executării ritmice a planului de 
investiții și construcții-montaj se va realiza, in tri
mestrul I 23 la sută din planul anual, iar in semestrul 
I, 52 la sută din planul anual.

4. IN DOMENIUL PROIECTĂRII 
Șl SISTEMATIZĂRII

se va urmări :
— elaborarea proiectelor de execuție pentru anul 

1975 in proporție de 80 la sută, pină la 31 mai și. in
tegral. pină la 30 iunie 1974 ;

— extinderea soluțiilor industrializate în proiecta
rea construcțiilor de locuințe, intr-un procenț de cel 
puțin 85 la sută din numărul total al apartamentelor 
prevăzute a fi date in folosință in anul 1975 ;

— revizuirea pină la 10 ianuarie a tuturor proiecte
lor de execuție pentru anul 1974. urmârindu-se elimi
narea supradimensionărilor, a unor spații și elemente 
inutile, precum și a unor finisaje costisitoare ;

— se vor pune la dispoziție populației un număr de 
25 tipuri de proiecte de locuințe familiale pentru me
diul rural, specifice județului, și un număr de 5 tipuri 
de proiecte cu 2—3 niveluri pentru locuințe in me
diul urban ;

— 6e va urmări ca la noile detalii să se realizeze o 
densitate optimă a suprafețelor locuibile pe hectar ;

— se va da o deosebită atenție gospodăririi fon
dului funciar, prin amplasarea obiectivelor numai in 
perimetrele construibile și cu precădere pe terenuri 
neproductive ;

— se va manifesta o exigență sporită față de res
pectarea disciplinei in construcții și amplasării obiecti
velor pe terenurile stabilite prin schițele și detaliile 
de sistematizare ;

— se vor elabora studiile de sistematizare pentru 
cele 8 localități propuse a deveni centre- economico- 
sociale cu caracter urban din județ și noi schițe de 
sistematizare pentru 82 localități rurale, cu posibilități 
de dezvoltare.

5. SE VA ACORDA O ATENȚIE DEOSE
BITĂ GOSPODĂRIRII RAȚIONALE A 

COMBUSTIBILULUI SI ENERGIEI IN 
TOATE SECTOARELE ECONOMIEI 

LOCALE t-
Prin reducerea consumurilor in activitățile in

dustriale, transporturi, construcții și pentru 
realizarea de economii la iluminatul public, co
mercial. încălzitul locuințelor și al altor spații, 
ce va conduce la realizarea unei economii do 
peste 6 milioane lei.

In acest sens, față de consumurile specifice 
din 1973 se vor realiza următoarele economii :

— peste 2 100 tone combustibil lichid ;
— peste 24 000 Goal energie termică ;
— peste 8 000 MWh energie electrică ;
— peste 800 tone cărbune ; '
— peste 900 tone benzină ;
— peste 280 tone motorină. /
— se va extinde și amplifica utilizarea apelor ter

male existente in județul Bihor, prin :
— întocmirea unui program de utilizare complexă 

a apc-lor termale ;
— extinderea unei sere cu incă 2 600 mp ;
— se vor întocmi proiecte și studii in vederea fo

losirii oomolexe a apelor termale din forajele exis
tente și altele noi pentru încălzirea unităților agro
zootehnice. a unităților industriale și social-culturale, 
precum și in alte soopuri.

6. IN SECTORUL DE DRUMURI 
Șl PODURI

Prin folosirea mai eficientă a utilajelor șl 
mijloacelor dc transport, gospodărirea judici- 

X------------------ -- ------------ -------------------------------

oasă a mijloacelor financiare și a forței de 
muncă, valorificarea mal intensă a resurselor 
dc materiale locale, utilizarea contribuției In 
hani și in muncă a locuitorilor, precum șl prin 
mobilizarea cetățenilor la acțiuni dc muncă 
patriotică se vor realiza :

/ — ridicarea stării tehnice a rețelei de drumuri ju
dețene și comunale, prin pietruirea a 15 km ;

— Întreținerea a 150 km do drumuri pietruite, 
peste cele prevăzute a fi executate in 1974, cu fon
duri dc la buget sau prin contribuția în muncă ;

— prin antrenarea cetățenilor la lucrările de imbră- 
căminți asfaltice ușoare se vor realiza economii de 
100 000 lei la fiecare km de drum, față de 1973. In acest 
L-l se vor executa peste plan 5 km îmbrăcăminți as
faltice ușoare șl 30 m 1 poduri și podețe.

7. DEPĂȘIREA VENITURILOR PROPRII
la bugetul județului cu 10 000 mii Ici.

8. PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI

rețeaua comerțului socialist se va dezvolta cu încă 
60 ele unități, respectiv cu 9 200 mp suprafață co
mercială, iar planul dc desfacere a mărfurilor va fi 
depășit cu 15 milioane lei.

— Prin redarea activității comerciale a unor spații 
folosite în alte soopuri se vor crea 12 unități noi cu 
1 500 mp.

9. PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA 
Șl GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

se vor efectua prin muncă patriotică, lucrări edilitar- 
gospodărești : 550 mii mp străzi și trotuare, 380 ha 
amenajări și întrețineri de spații și zone verzi, plan
tarea a 700 mii bucăți arbori și arbuști, 400 km între
țineri. taluzări. consolidări de maluri și îndiguiri.

Se vor realiza prin muncă patriotică lucrări de in
teres obștesc de cel puțin 160 milioane lei.

10. PRIN CONTRIBUȚIA IN BANI 
Șl IN MUNCA A POPULAȚIEI

sc vor realiza :
— 25 săli de clasă în mediul rural ;
— 5 grădinițe de copii ;
— 1 creșă :
— se vor întreține și repara 700 km drumuri.

11. ÎN DOMENIUL OCROTIRII 
SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

sc vor realiza următoarele :
— se vor asigura pentru mediul rural incă 4 dis

pensare noi construite din contribuția bănească a lo
cuitorilor ;

— in vederea creșterii natalității și îmbunătățirea 
asistenței medicale a mamei și copilului va crește 
indicele de luare in evidență a gravidei in primele 
trei luni de sarcină la peste 90 la sută ;

— cuprinderea a cel puțin 50 la sută din populația 
infantilă in controale active, pentru depistarea și dis- 
pensarizarea morbidității cronice ;

— prin îmbunătățirea asistenței medicale curative- 
profilactice se va reduce morbiditatea la incapacitatea 
temporară de muncă, cu 10 zile la 100 de salariați.

12. IN DOMENIUL INVĂȚĂMINTULUI
se vor lua in continuare măsuri pentru îndeplinirea 

obiectivelor și sarcinilor stabilite de Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român din 
18—19 iunie 1973 in vederea îmbunătățirii pregătirii 
cadrelor pentru toate domeniile de activitate, inte
grării cit mai strinse a invățămintului cu cercetarea 
și producția, perfecționării rețelei școlare și moderni
zării procesului de invățămint, dezvoltării bazei mate
riale, generalizării invățămintului de 10 ani și extin
derii invățămintului preșcolar.

în acest scop, ne propunem următoarele :
— cuprinderea la începutul anului școlar 1974—1975 

a copiilor de virstă preșcolară in procent de 80 La sută 
in unitățile preșcolare ;

— completarea dotării laboratoarelor, cabinetelor și 
atelierelor școlare din unitățile propuse să funcționeze 
cu treapta I a liceului (filiale) cu material didactic 
și utilaje in valoare de 1 300 000 lei ;

— continuarea acțiunii de amenajare și dotare a 
laboratoarelor și cabinetelor de discipline in toate 
școlile din județ, astfel incit in cel puțin 30 unități 
școlare procesul instructiv-educativ să se desfășoare 
integral in acest sistem :

— perfecționarea metodelor de transmitere și însu
șire a cunoștințelor, asigurindu-se condiții pentru ge
neralizarea experienței pozitive dobindite in acest 
sens ;

— antrenarea largă a tineretului școlar la activită
țile de muncă patriotică și alte acțiuni de interes 
obștesc, realizindu-se lucrări in valoare de cel puțin 
10 000 000 lei.

13. IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII POLITICE 
Șl CULTURAL-EDUCATIVE

Se vor intensifica acțiunile pentru dezvoltarea la toți 
oamenii muncii a conștiinței socialiste Înaintate, pro
movarea in întreaga viață socială a principiilor eticii 
și echității socialiste, cultivarea atitudinii înaintate 
față de muncă și avutul obștesc, a valorilor fundamen
tale ale socialismului.

Pentru cunoașterea aprofundată a politicii interne și 
externe a partidului stabilită de Congresul al X-lea. 
potrivit intereselor fundamentale ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate in România, promo
vării cauzei socialismului in lume, împlinirii aspira
țiilor supreme de pace, bunăstare, libertate și prpgres 
ale întregii umanități, se vor organiza dezbateri, sim
pozioane, mese rotunde, expuneri și convorbiri cu di
ferite categorii de oameni ai muncii.

Se vor prezenta marile realizări obținute de poporul 
român in cele trei decenii de la eliberare, vor fi ex
plicate sarcinile ce revin județului, unităților econo
mice din planul național unic de dezvoltare economi- 
co-socială a Republicii Socialiste România pe anul 
1974, căile și mijloacele de îndeplinire a cincinalului 
înainte de termen și a angajamentelor asumate in 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist.

Intensificarea propagării cunoștințelor cultural-știin- 
țifice in rindul maselor, permanentizarea activității 
artistice de amatori și valorificarea creației populare, 

îmbunătățirea continuă a conținutului cursurilor uni
versităților populare și cuprinderea în cadrul lor a cel 
puțin 8 600 de cursanți.

în anul 1974 se vor organiza montaje literare, „Zilele 
folclorului bihorean in zona Beiuș", festivalul interju- 
dețean al fanfarelor, festivalul dansului popular biho
rean, festivalul cultural-artistic tradițional in localită
țile Vadul Crișului, Almașul Mare, Pietroasa, Ținea, 
Valea lui Mihai, Biharia, un ciclu de concerte ale Fi
larmonicii, sub genericul „Cintăm eliberarea".

14. IN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII 
MUNCII POLITICO-ORGANIZATORICE 

DE MASĂ
consiliile populare și comitetele executive ale a- 

cestora vor organiza consfătuiri cu diverse categorii de 
oameni al muncii din comune și orașe pe probleme 
privind înfăptuirea politicii partidului și statului in 
diverse domenii de activitate.

Consiliul popular, toți oamenii muncii din ju
deț asigură conducerea partidului șl statului că 
vor munci cu clan și înaltă responsabilitate 
pentru a inlimpina cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și aniversarea a trei 
decenii de Ia eliberarea țării noastre de sub ju
gul fascist, sărbătoare națională a poporului ro
mân, cu realizări remarcabile în toate domeniile 
de activitate, spre a-șl aduce astfel contribuția 
la construirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România.

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI 
BIHOR

Ritmul inalt de creștere a producției materiale și ridicarea efi
cienței activității economice vor asigura in anul viitor, față 
de 1973. sporirea venitului național cu 14,6 la sută. Intre altele, 
aceasta înseamnă: punerea in funcțiune a Încă 450 noi capacități 
de producție Industriale și 85 de Capacități agrozootehnice im
portante, 250 000 de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor 
reale pe locuitor cu 8,6 la sută, construirea a 114 000 aparta
mente fizice, din care peste 60 000 din fondurile statului, si a unul 
număr suplimentar, față de prevederile cincinalului, de locuri 
In cămine muncitorești și studențești, creșe, grădinițe, școli și 
spitale.

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ȚARĂ

Manganul metalic este un produs foarte mult solicitat In in
dustriile siderurgică, chimică și farmaceutică. Aflăm că un co
lectiv din cadrul Institutului de cercetări si proiectări pentru 
industria minereurilor neferoase șl rare din B^ia Mare, în co
laborare cu cadre didactice de la Institutul politehnic din' Ti
mișoara, au .obținut, pentru prima dată in țară, manganul me
talic din materii prime indigene, pe cale electrolitică.

IN ATENȚIA COOPERATORILOR

Adunările generale de 6firșit de an din cooperativele agricole 
se vor ține intr-o nouă formulă de organizare. Spre deosebire 
de ceilalți ani, cooperatorii vor analiza separat rezultatele obți
nute anul acestâ și noii indicatori de plan. In adunările gene
rale care se vor desfășură in perioada 6—31 ianuarie 1974 se 
vor dezbate proiectul pianului de producție agricolă și al activi
tăților industriale și prestărilor de servicii, proiectul planului 
de măsuri tehnico-organiziatorice. vor fi încheiate contractele 
cu cooperatorii care lucrează în acord global, se vor stabili 
obiectivele și angajamentele privind întrecerea socialistă. Adu
nările generale care vor avea loc in perioada 1—28 februarie 
1974 vor fi consacrate analizei modului cum au fost îndeplinite 
sarcinile de plan pe anul 1973.

UN STUDIU VALOROS

La întreprinderea „Țesătura" din Iași s-a elaborat și este în 
curs de aplicare un amplu studiu menit să contribuie la mai buna 
folosire a suprafețelor de producție existente. Astfel, in urma 
lucrărilor de modernizare și reutilare la filatura cardată, din ca
drul unității A. pe aceleași suprafețe de producție, în anul viitor 
se va obține în plus o producție de 1 277 tone fire ; La filatura 
din cadrul unității B — alte 306 tone, iar la filatura de fire 
pieptănate, unde în spațiile existente s-au montat deja 6 rin
guri, se realizează un spor anual de producție de 100 tone.

TELEGRAMĂ DE FELICITARE

Recent, pe adresa Întreprinderii „1 Mai" din Ploiești a sosit o 
scrisoare din partea societății nord-americane „Cameron Iron 
Works", care reunește mari uzine de utilaj petrolier. Prin inter
mediul acesteia proiectanții și producătorii ploieșteni sint feli
citați pentru realizarea unor noi tipuri de instalații de preve
nire a erupțiilor in forajul de mare adincime.

SE CAUTĂ DE 10 ANI

La Institutul de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei 
de zahăr — Brașov s7a finalizat o îndelungată activitate de 
cercetare. Este vorba de crearea unor soiuri monogerme genetic 
de sfeclă de zahăr. Cultivarea noilor soiuri solicitate de pro
ducători, prezintă avantajul că nu mai e necesar să se facă ră- 
ritul plantelor, lucrare cu un mare consum de forță de muncă. 
In plus, prin erblcidare se elimină complet prașilele pe rind 
și pllvitul. Anul viitor se vor planta 50 ha de seminceri, obți- 
nindu-se sămința necesară pentru cultivarea unei suprafețe de 
7 000—8 000 ha cu sfeclă de zahăr din noile soiuri.

PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE

Un colectiv de specialiști timișoreni au experimentat și au pus 
la punct rețeta unui furaj de mare eficiență in creșterea ani
malelor. Noul produs — „Turn" — este preparat din tâiței de 
sfeclă de zahăr, cărora li se adaugă. înainte de uscare, me
lasă și uree. Producția noului furaj a fost extinsă în 10 fabrici 
de zahăr din țară. O veste bună pentru crescătorii de animale, 
de la care așteptăm producții cit mai mari.

MOMENT STATISTIC
• Oțelăria electrică a Com

binatului siderurgic de la 
Hunedoara a înregistrat în 
luna noiembrie cel mai mic 
consum de energie electrică 
din întreaga sa activitate : cu 
30 plftă la 50 kWh energie 
electrică mai puțin pe tona 
de oțel.

• în prezent, în Capitală 
sint în pregătire, urmînd di
ferite forme de școlarizare, 
peste 56 000 muncitori.

• în unitățile economice 
din Județul Olt, în actualul 
cincinal au fost aplicate 
peste 300 propuneri de ino
vații și raționalizări, cu o efi
ciență postcalculată de 35 
milioane lei.

• în cooperativele agricole 
din județul Iași, veniturile 
realizate din activitățile in
dustriale și prestări de ser
vicii au crescut de zece ori 
în trei ani.

• întreprinderile româ
nești de comerț exterior au 
fost prezente, în acest an, cu 
expoziții colective la 60 de 
tîrguri și expoziții interna
ționale și la 120 de manifes
tări economice specifice acti
vității lor.

• Lucrătorii Trustului Ju
dețean de construcții pentru 
îmbunătățiri funciare-Dolj 
au amenajat pentru irigații 
o suprafață de 39 000 ha și 
au executat lucrări de dese
care pe 41 000 ha.

Rubrică redactată de : T. ION, Iile ȘTEFAN 
și corespondenții „Scînteii"
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu
ETICA Ș[ ECHITATEA SOCIALISTĂ!

OAMENI DE SEAMĂ Al SOCIETĂȚII NOASTRE
Femela care stă In fața

mea declara 
răspicat. fără 
„falsă-modestle" 
drept vorbind.

simplu si 
siropoasa 
că. la 

nu prea
știe exact motivul pentru 
care, acum doi ani, i s-a 
conferit înaltul titlu de
..Erou al Muncii Socialiste".

care nu-si putea hrăni 
plozii din putina agonisea
lă a Unui biet petic de pâ- 
mint — să învețe bine, 
temeinic, meseria de texti
li stâ. A venit in fabrică 
într-o perioadă grea pen
tru tară. pentru clasa

istoriei, naționalizarea, cu 
corolarul ei uman — sen
timentul de stăpin. Maria 
Fintineanu. împreună cu 
alte tinere muncitoare din 
fabrică, intraseră intre timp 
in partid, deveniseră co
muniste, căpătaseră — tot

„Și acum mă tot întreb —
ne spune ca. mijindu-și 
ochii a mirare de ce.
din atitea textiliste timi
șorene. tocmai pe mine să 
mă onoreze cu o asemenea 
distincție".

Maria Fintincanu, urzi
toare la tesătoria de mătase 
„Garofița" din orașul dc pe 
Bcga. e o femeie scundă, 
cu pliviri vii, ascuțite, 
fără ascunzișuri. Caută să 
înțeleagă si — ceea ce e 
infinit mai important — 
caută să valideze prin toate 
faptele ci prezente această 
distincție, care — dună 
spusele uncia dintre tine
rele care au învățat mese
ria de la ea. Cornelia Pă- 
dureanu — „a scos din 
anonimat întreprinderea 
noastră, ne-a făcut pe toți 
să ne simțim mindri și răs
punzători. ca și cum titlul 
ar fi fost acordat întregului 
colectiv".

In schimb alții știu prea 
bine motivele pentru care 
— pe merit — Maria Fînti- 
neanu a fost distinsă cu 
acel titlu de cinste. „Expu
nerea de motive" o consti
tuie întreaga ei biografie, 
biografia tipică, exemplară 
a unui muncitor înaintat al

Poți fi erou 
urzind 

mătase f

societății noastre.
Lucrează în aceeași fa

brică din anul 1940. de la 
virsta de 14 ani. 33 Me ani. 
deci, pe același loc de 
muncă 1 Pilduitoare stator
nicie ! A venit aici — fată 
simplă dintr-un sat bănă
țean. al nu știu citelea co
pil al unei familii sărace

muncitoare îndeosebi : în
cepuse sinistra aventură 
fascistă, nori întunecați se 
adunau peste țară, peste 
oamenii din jurui ei.

A urmat Eliberarea, au 
urmat anii de luptă des
chisă. fățișă, indirjită îm
potriva domnilor Hammer 
și Nev, patronii fabricii — 
ani in care meseria, pe care 
o deprinsese la perfecție, 
s-a dovedit un instru
ment de mare utilitate, 
pentru a face din în
treprinderea „Garofita" u- 
nul dintre pilonii de bază 
ai industriei mătăsii. Și a 
urmat, în logica firească a

mai înrădăcinată — con
știința revoluționară, sim- 
țămintul că și de ele, de 
munca și lupta lor, ca și de 
munca și lupta întregii 
clase muncitoare, depinde 
(cum imi spunea ea) „o 
felie din bucuria mare, a 
tuturor".

Zadarnic am căutat să 
aflu de la ea ceea ce noi. 
reporterii, numim ..faptele 
deosebite ale cotidianului1. 
Nu. „ea n-a săvirșit nici o 
faptă deosebită". Doar atit : 
a muncit timp de treizeci 
și trei de ani, a muncit 
necurmat timp de 9 900 de 
zile,t a pășit zilnic pe

porțile fabricii, a îm
brăcat halatul, s-a așe
zat in fața mașinii dc urzit 
și... a urzit A urzit in răs
timpul acesta (csăluri dc 
mătase pentru sule șl sute 
de mii dc rochii, la drept 
vorbind cu rochiile confec
ționate din mătasea urzită 
numai de ea i‘ntr-o viață 
de muncă s-ar putea îm
brăca populația feminină a 
unui oraș ca Timișoara. E 
aceasta o faptă deosebită ? 
Maria Fintincanu crede că 
nu. noi insă...

Are o vorbă Maria Finti
neanu : „Orice viață de 
om înseamnă un rost". Iar 
rostul ei in viață e impri
mat nu numai in uriașa 
cantitate de mătase urzită, 
ci și in destinele harnice
lor textiliste pe care le-a 
format, cărora le-a dat, 
cum se zice, „meseria-n 
mină" : priceperea și cu
noștințele acumulate de-a 
lungul anilor nu le-a 
ținut. cu avariție, tăi
nuite numai pentru „sufle- 
țelul ei", ci a tăcut din ele 
un bun comun pentru zeci 
și sute de tinere. Printre 
absolventele ci la înalta 
școală a măiestriei de tex- 
tilistă se numără fruntașe 
de azi ale colectivului ca 
Stanca Bărbușan. Elisabeta 
Alecu, Paraschiva Toth.

Contemplînd ghergheful 
luminos al anilor ei de 
muncă, gherghef pe care 
sint urzite zecile și sutele 
de „fapte obișnuite" ale u- 
nei dăruiri fără preget — 
știm prea bine că, in fond, 
acesta e eroismul autentic 
al anilor 'noștri : a umple 
cu mierea înfăptuirilor fa
gurele fiecărei zile, a face 
din fiecare zi o treaptă 
spre viitor.

B. VICTOR

Mașina de trefilat nu 
voia să pornească și pace.

Pace pe naiba 1 Poți să 
fii împăcat atunci cind 
nu-ți iese ceva ? A mai ți
nut șl oamenii degeaba. 
Vorba vine că i-a ținut. 
N-au plecat ei. „Șl cu an
gajamentul ce facem ?“ De 
zeci de ori au verificat fie
care circuit. Ieri diminea
ță. la șapte, credeam că 
astăzi o să pornească. Și 
uite că n-a vrut. Eh. ca
pricii dc... mașină cu cre
ier electronic. Pină va 
pomi al ei, trebuie stoarse 
ale noastre. Păcat de obo
seala oamenilor. Era vino
vat că le-a permis să ră- 
mină. S-a uitat la ceas ; 
două și treizeci. Măcar să 
le fi dat microbuzul. De 
unde șofer, acum?! Au
tobuzele nu mai circulă de 
la miezul nopții.

— N-ați plecat, tovarășe 
director ?!

Paznicul. M-a auzit, vor
bind singur ?... Chiar, ce 
fac ? De ce mai stau 
aici ? Să plec, unde ? Văd 
eu. Acasă, in nici un caz. 
însurătoare cu o corectoa
re la ziar imi trebuia ! Ea 
lucrează noaptea, eu... Tre
buie s-o rog să-și schimbe 
meseria. Să ne vedem cel 
puțin seara. Nu mai sint 
nici june. Am treizeci și 
patru de ani. Tinăr mă 
văd doar alții. Dacă acum 
sint tinăr, cind am termi
nat facultatea cum eram ? 
Ce idei și pe comisiile as
tea de repartizare: in cinci 
ani asculți două prelegeri 
pe profil, după care te tre
zești cu .profilul" în brațe 
— trăgători» de sirmă ! 
Specialist ! Și chiar cre
deam că sint. Să fi îndrăz
nit vreunul să mă contes
te ! Noroc cu meșterii bă- 
trini de la Cimpia Turzii. 
Ala tact. Aia facultate... Și

cum se mai repetă Istoria : 
„Ți-am trimis douăzeci de 
specialiști. Doscurcă-te, 
ești director", atit mi-au 
spus. Așa l-or fi anunțat și 
pe directorul de la Cimpia 
cind m-au trimis acolo ? 
„V-am repartizat pe ingi
nerul Nicolac Maior, tinăr 
specialist". Ha-ha !

Apoi Buzăul. Acum, co

t-o spre București. Așa 
cum era. Neras. Cu panta
lonii de lucru. Boțit. Obo
sit. Supărat. Prin orașe, 
oamenii demonstrau, se 
bucurau, se plimbau. El 
nici măcar nu putea ațipi. 
Nu ca să se odihnească. 
Ca să uite. 567 de km sint 
de la Zalău pină in Capita
lă... La I.C.M.E. București

/Vopf/
pentru zile

lac peste pupăză : director 
la Zalău. Nu-i vorbă că și 
aici am găsit oameni capa
bili. în seara asta abia 
i-am alungat acasă...

Seara asta ? Dimineața 
asta ! E trei și treizeci. Și 
mă plimb ! Ce să fac ? 
Unde să mă duc? în coloa
nele de demonstranți n-am 
ce căuta. Am promis co
mitetului județean de 
partid că nu defilez decit 
cu un colac de sirmă de 
Zalău in brațe.

*
Era în noaptea de 22—23 

august a.c. Directorul Ni- 
colae Maier n-a rămas in 
oraș. Și-a sculat un. prie
ten cu mașină și a porni-

nici gind să-1 lase să in
tre. Dorea să se uite la 
mașinile de aici. „Așa ara
tă un director ? Și — apoi 
e sărbătoare. Nu se lucrea
ză". A alergat. A bătut pe 
la uși. I-au admis intrarea 
in fabrică. S-a uitat. A 
studiat A dibuit soluția 
pentru mașina de-acasă. 
Ar fi vrut să zboare. Sim- 
bătă seara, 25 august, era 
din nou in Sălaj. 567 de 
km sint din Capitală pină 
la Zalău... Acum putea în
cepe și pentru el sărbătoa
rea. »

*
Extras din ziarul „Nă

zuința", nr. 616 :
„Duminică, 26 august,

ora 16,31. La întreprin
derea de conductori elec
trici emailați din Zalău 
s-au produs primele fire 
de sirmă trefilată din cu
pru CU 33 DE ZILE MAI 
DEVREME FAȚA DE PRE
VEDERI". La corectura 
ziarului, o femele tinără a 
citit de trei ori șpaltul a- 
cestei știri și a zimbit a- 
mintirii unei zile de sărbă
toare in care și-a așteptat 
zadarnic soțul. Nu era nici 
prima, nici ultima...

★
Zilele trecute am pășit 

pragul întreprinderii ză- 
lăoane de conductori elec
trici emailați. Mai mult 
șantier decit fabrică. Cu 
tot ce-i stă bine unui șan
tier : gloduri, frig, ferme 
metalice, stilpi industriali, 
ciment, strigăte, alergătură. 
Și cu tot ce-i stă bine unei 
fabrici : sute de tone de 
utilaje noi, complet auto
matizate, curățenie, calm, 
rigoare, cald.

L-am căutat pe directo
rul Maier. „Este la jude
țeană de partid. S-a dus 
să ceară sprijin..." Explica
țiile le primesc de la Ran
ta Leonida, contabilul șef, 
singurul om prezent „din 
conducere".'

Termenul pentru etapa a 
doua ? 31 decembrie ’73. îl 
scoatem mai devreme". 
Cert ? „O relatare in vite
ză : ca să poată fi termi
nată magistrala de gaz 
toți muncitorii noștri cali
ficați au lucrat, după 
orele dc program, ca să
pători. Ne-au sărit în aju
tor și elevii. Cind intr-un 
oraș ai obținut și adeziu
nea copiilor nu se mai dis
cută despre termene...".

Darmite despre ex
cursiile nocturne ale unui 
tinăr director ! Și totuși.,.

Mircea BUNEA

POȘTA 
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Lecție „la domiciliu"
N. S., muncitor din 

Galați, iese intr-una 
din zilele trecute din 
schimb și merge la 
un pahar. Paharul de
vine pahare, și uite 
asa. pe nepusă masă, 
se trezește amic cu 
Hie Ivanov si Ioan P. 
Stroie. doi vlăjgani 
să sfarme piatra in 
miini. De profesie... 
fără ocupație. Se spu
ne insă că la circiu
mă nu prea îti cauți 
prietenii, ci te mulțu
mești cu cei ne care-i 
afli acolo. N. S. nu i-a 
căutat pe cei dok 
pentru că lucrurile 
s-au petrecut exact 
invers.

Ca să nu mai lun
gim vorba, după ci
te va ore bune, pe un 
teren mai lăturalnic 
se consuma ultimul 
act ce „parafa" amici
ția contractată ad-hoc:

N. S. era dezbrăcat 
de palton și. pentru 
ca lucrurile să mear
gă fără gălăgie, cițiva 
pumni bine țintiți 
i-au arătat că pot fi 
și astfel de argumente 
intr-o trecătoare prie
tenie legată la pahar. 
Neșansa celor doi 
liber-profesioniști însă 
a fost următoarea: 
Prin apropiere lu
cra o echipă de mun
citori condusă de 
Tache Icleanu, de la 
întreprinderea de con
strucții căi ferate. 
Fără prea multe me
najamente. muncito
rii au pus mina pe 
cc-i doi borfași. i-au 
predat miliției. iar 
păgubașului — in- 
timplarea îl trezise cu 
adevărat la realitate 
— i-au înapoiat pal
tonul.

Pină aici, totul sea

mănă a fapt divers. 
Dacă-i așa de ce am 
mai stăruit asupra e- 
pisodului cu pricina ? 
Am stăruit, deoarece 
ceea ce urmează, zi
cem noi. merita spus : 
Oamenii lui Icleanu 
l-au însoțit pină aca
să pe N. S. $1. in fața 
întregii familii, i-au 
adresat mustrări as
pre.

Dialogul acesta n-a 
excelat prin vorbe 
meșteșugite, prin ele
ganta exprimării — 
ba. am zice că dim
potrivă. Dar poate că 
tocmai lipsa de „ele
ganță" a făcut din a- 
cest episod o adevăra
tă lecție de educație 
cetățenească „la do
miciliu", in fața fa
miliei.

Hie TANASACHE

Știa cel mai bine 
și a fost propriul 

său martor
Un accident de cir

culație. Vinovat era 
un camion. Cabina lui 
avusese trei ocupant*., 
fiecare apt de a fi 
condus mașina, dar 
totl trei ajunseseră 
culcați pe asfalt de 
nu mai știai care, de 
unde fusese proiectat 
Doi au murit pe loc. 
al treilea, cind și-a 
revenit la spital, a 
susținut că nu el s-a 
aflat la volan. Anche
ta și procesul au du
rat 1 201 zile.

Mi-a rămas în gind 
un martor. Inginer la 
o autobază. Lucra, 
deci, cu șoferi. Marto
rul ăsta, să-i zicem L, 
a văzut camionul cu 
pricina cu vreo jumă
tate de oră Înain
tea nenorocirii. I-a 
atras atentia inscrip
ția „Școală". Și a mai 
remarcat că la volan 
se afla un bărbat 
pleșuv. Tot datorită 
legăturii lui cu pro
blemele de transport 
rutier, inginerul a a- 
flat printre primii 
de accident si curiozi
tatea l-a împins să se

urce intr-o mașină și 
să alerge in afara 
orașului, la locul fap
tei.

Dezbaterile au fost 
crincene, pleșuvul care 
se aflase la volan se 
ținea tare in nerecu- 
noașterile lui. dar pro
bele l-au învălui*, tot 
mai strins. inclusiv 
mărturisirile fără e- 
chivoc ale ingineru
lui I.

Și au trecut trei ani. 
într-o noapte, pe la 
ora două, nu știu ce-i 
vine fostului martor 
de se urcă in mașină 
și pleacă in afara 
orașului. Se pare că a 
făcut verificarea unui 
loc de parcare, apoi 
s-a întors către casă. 
Era o dimineață mo- 
horită de iarnă : cea
ță. mizgă. circulație 
mare. Faruri. bici- 
cliști, bicicliști și fa
ruri. O izbitură și pe 
asfalt au rămas o bi
cicletă, un corp neîn
suflețit și o monedă 
de trei lei.

A coborit. și-a dez
brăcat paltonul și l-a 
așezat blind, cu dure
re. peste corpul victi

mei, ferind-o de u- 
mczeală și priviri. 
Apoi a așteptat mili
ția.

Ca de obicei, s-au 
strins fel de fel de 
cunoscători. Unul vor
bea de ceață, altul de 
mizgă, de farurile or
bitoare ale altora, de 
o manevră neaștep
tată a victimei... Nu
mai el, cel care văzu
se cel mai bine, cel 
care știa cel mai bine, 
propriul său martor, 
murmura :

— Nu, nu... eu sint 
vinovat.. Sint vino
vat...

în drumul lui spre 
casă nimerise la un 
han turistic, unde toc
mai erau in mare pe
trecere niște cunos- 
cuți. Inginerul L a 
cedat slăbiciunii o- 
menești și s-a așezat 
la masă.

Prin recurs n-ar fi 
riscat nimic. doar 
taxa de 25 de lei. Dar 
n-a făcut nici recurs 
A știut să-și poarte 
vina. Să fie propriu) 
său martor.

Sergiu ANDON

— Eu — declară calm și detașat 
omul din fața noastră — nu m-am 
purtat ca un despot, n-am terorizat 
pe nimeni, n-am impus nimănui tă
cerea...

Intr-adevăr, fostul director al în
treprinderii bucureștene „Metalica" 
nu face parte din categoria celor 
care bat cu pumnu-n masă ca să-și 
impună punctul de vedere. Și to
tuși, sub conducerea sa, intreprlnde- 
rea ajunsese intr-un grav impas.

De altminteri, in urmă cu mai 
mult timp el a fost destituit din 
postul de director și sancționat pe 
linie de partid cu 
vot de blam cu 
avertisment pen
tru abateri de la 
conduita ce se ce
rc unui membru 
de partid, pentru 
greșeli și lipsuri 
serioase in acti
vitatea de condu
cător al între
prinderii. Dezin- 
teresindu-se de 
bunul mers al u- 
zinei și ocupin- 
du-se mai mult 
de treburile sale 
personale, aven- 
turindu-se in di
verse „manevre" 
cu cifrele de plan 
(pină ce comite
tul de partid al întreprinderii a 
observat aceste nereguli și a pus 
lucrurile la punct !). lăsind produc
ția mai mult la voia hazardului, 
uzina fusese adusă „pe butuci", așa 
cum se spune și astăzi aici. în în
treprindere se instaurase o atmos
feră de „fușeraiuri". cu lucrări 
realizate pentru amicii directorului 
„peste plan" (in timp ce planul nu 
so indeplinea !), cu împărțiri gene
roase de favoruri, intr-un cuvînt — 
de arbitrar.

Cu toate eforturile făcute in ulti
mul timp, situația n-a putut fi re
dresată in întregime. După cele mai 
optimiste pronosticuri, planul pe 
1973 al acestei întreprinderi — 
cindva fruntașă — nu se va realiza 
cu circa 33 milioane de lei. în spa
tele acestei neindepliniri valorice se 
profilează lipsa la apel a unor rea
lități concrete, materiale : atitea și 
atitea produse metalice care nu vor 
fi livrate beneficiarilor și de care, 
prin urmare, va fi păgubită econo
mia națională Toate au. firește, niște 
cauze precise, care n-au apărut, nici 
ele. peste noapte, care s-au ivit in 
timp, erodind energiile și eforturile 
colectivului.

Pe noi ne-au interesat insă nu nu
mai răspunderile — clar stabilite 
— ale directorului și ale altor 
factori de execuție ; ne-a inte

resat, în primul rind, să descifrăm 
cadrul, climatul in care s-au petre
cut toate acestea. Și am reținut, mai 
intii ca pe un fapt divers, că timp 
de aproape un an, exiști nd o ase
menea situație care periclita în
treaga activitate a Întreprinderii, trei 
dintre cei patru reprezentanți ai sa- 
lariaților in comitetul oamenilor 
muncii n-au luat niciodată cu
vintul.

Să se fi făcut oare o alegere gre
șită ? Să nu se fi orientat oare su
ficient de temeinic adunarea salaria- 
ților atunci cind i-a desemnat pe

ciență a unor discuții purtate in co
mitet, la atitudinea — pe care o 
manifesta directorul — de desconsi
derare a opiniilor exprimate. Fără 
îndoială, atmosfera nu era din
tre cele mai propice unor dezba
teri rodnice și. mai ales, eficiente, 
nu era de natură să stimuleze ini
țiativa. Dar in acest tot armonios 
care se numește democrația econo
mică — și in ansamblul democrației 
noastre socialiste, in general — fac
torul cel mai important este spiritul 
de responsabilitate civică al oame
nilor cărora colectivul Ie-a încredin

Adevărul nu se 
rostește în șoaptă 

CUM ÎȘI ÎNDEPLINESC MANDATUL REPREZENTANȚII 
SALARIAȚILOR ÎN COMITETUL OAMENILOR MUNCII

cei trei s-o reprezinte in acest organ 
de conducere ? Nu s-ar putea spune. 
Atit lăcătușul Nicolete Smarandache, 
om cu stagiu de trei decenii in pro
ducție. din care 20 de ani in uzina 
„Metalica", cit și formatorul Stavăr 
Gheorghe sau maistrul Gheorghe 
Radu sint oameni vechi in uzină, 
prețui ți pentru aportul lor de-a lun
gul anilor, fruntași in producție, cu 
nedezmințite merite și recunoscută 
autoritate, oameni care gindesc și au 
păreri. Atunci ?

Poate că le lipseau cunoștințele 
economice necesare, care să le dea 
posibilitatea să judece cu luciditate 
și competență situația și sarcinile 
întreprinderii ? Nici această supozi
ție nu se confirmă : cei trei au ur
mat, cu bune rezultate, cursurile de 
pregătire economică organizate, in 
decursul acestui an, de către comi
tetul de partid al sectorului 5, spe
cial pentru reprezentanții salariaților 
in comitetele și consiliile oamenilor 
muncii.

La întrebările noastre, cei trei au 
răspuns aproape in același mod. re
feri ndu-se. pe de o parte, la fap
tul că directorul nu-i informa des
pre problemele reale și dificile cu 
care era confruntată întreprinderea, 
iar pe de altă parte la lipsa de efi

țat misiunea de a lua parte la ac
tivitatea de conducere, de decizie.

Cazul de la „Metalica" prilejuiește 
un șir de reflecții asupra uneia din
tre cele mal importante probleme 
ale funcționării democrației noastre 
socialiste : cum iși Îndeplinește fie
care rolul ce ii revine in acest an
grenaj, rol încredințat lui ?i nimă
nui altcuiva, rol pe care cl. și nu
mai el, poate și trebuie să-l înde
plinească. Ca in orice mecanism 
social — care presupune o distri
buire de statuturi și roluri — și aici 
e cu neputință să te debarasezi do 
atribuții spunind : „Ce nu fac eu o 
să facă altul". Trebuie să fie lim
pede : ce nu faci tu rămine nefă
cut 1 Democrația nu se dăruiește 
pui* și simplu, ci se realizează : ceea 
ce se oferă este cadrul democratic, 
iar umplerea lui cu acțiune ome
nească concretă, înfăptuirea demo
crației propriu-zise trebuie să fie 
opera tuturor și a fiecăruia dintre 
noi, mai ales a celor investiți cu mi
siuni și atribuții in această direcție. 
Dacă ne gindlm bine, marile succese 
pe care le-a obținut .societatea noas
tră. mal ales in ultimii ani. se dato- 
resc in primul rind largii participări 
a oamenilor muncii la elaborarea și 
traducerea in viață a politicii parti
dului. faptului că, in toate împreju
rările, stimulați de climatul general

instaurat de partid în viața" noastră 
socială, mandatarii opiniei publice 
șl-au spus cuvintul cu hotărirc, fără 
reticențe, nu in șoaptă, ci cu voce 
tare și limpede, ajutind in felul a- 
cesta la înlăturarea lipsurilor și ob
stacolelor, la accelerarea ritmurilor 
progresului nostru.

Neîndoielnic, faptul că o anumită 
perioadă de timp un membru al 
unui organism colectiv de condu- 
ducere nu și-a spus cuvintul nu de
notă. obligatoriu, o atitudine criti
cabilă. Poate că, efectiv, n-au exis
tat probleme asupra cărora să se 

simtă îndemnat 
să-și exprime un 
punct de vedere. 
Dar cind tăcerea 
este motivată nu 
prin inexistenta 
temeiurilor de a 
lua cuvintul. ci 
prin elemente 
care au tulburat 
cadrul general de 
funcționare de
mocratică a fo
rului respectiv de 
conducere colec
tivă. atunci în
seamnă că oame
nii ce invocă ase
menea „motive" 
au dat dovadă de 
un vădit abandon 

de la înseși principiile și cerințele 
ce prezidează .buna funcționare a 
democrației.

In multe împrejurări de acest fel 
un rol negativ au și comoditatea in
terioară, tendința de a ocoli conflic
tul deschis, ascuțit, mentalitatea po
trivit căreia „e mai bine să nu-ți 
bați singur cuie-n pantofi". Menta
litate profund dăunătoare, care ero
dează Învestitura dc reprezentant al 
opiniei publice a salariaților. în fond, 
această învestitură trebuie să te im
plice deplin și fără rezerve in pro
blemele întreprinderii, ale obștei in 
general, ea te obligă la afirmarea 
curajoasă și intemeiată a punctului 
de vedere propriu, la susținerea lui 
cu toată hotărirea și fermitatea. 
Atunci cind ești convins de justețea 
poziției pe care ai adoptat-o, cind 
iți dai seama că ea corespunde in
tereselor fundamentale ale colecti
vului, cind știi că de soluțiile pe 
care le propui depinde rezolvarea 
unor probleme de importanță vitală, 
ai nu numai dreptul, dar și inalta 
îndatorire morală de a nu da inapoi, 
de a merge fără șovăire pină la ca
păt. La drept vorbind, aici e vorba 
de tărie de caracter, una dintre cele 
mai de seamă trăsături ale fiziono
miei morale a comunistului, a omu
lui înaintat al societății noastre.

Victor BÎRLADEANU

S-au adunat o seric de scri
sori prin care cititorii pun in 
discuție, invocă ori solicită in 
mod direct precizări asupra în
țelesului exact, nuanțelor, com
parațiilor unor termeni de etică. 
Răspundem unora dintre die :

• OPINIA PUBLICA. Scri
soarea, poate puțin prea vehe
mentă. pe care ne-o trimite 
Mircea Bădulescu din București 
readuce în discuție o întrebare 
ce poate părea foarte simplă : 
oe ește opinia publică ? Cităm 
din cel mai recent dicționar de 
etică apărut la noi : „în sens 
general, opinia publică reprezin
tă spiritul public, exprimat in 
ansamblul părerilor, aprecierilor 
și soluțiilor colective privind 
problemele de interes general 
(politic, economic. social)". 
Frecvența cu care operăm cu 
această noțiune ne-a făcut-o 
foarte familiară, iar vigoarea cu 
care se impune in viață ne 
creează imaginea a ceva de la 
sine înțeles. In realitate, terme
nul poate fi analizat din multe 
puncte do vedere. Nici Hegel 
n-a pregetat să o facă (opinia 
publică e cea care conține in 
sine «principiile substănțiale 
etetne ale justiției... sub forma 
judecății omenești sănătoase... 
adevăratele nevoi și tendințele 
juste ale realității»).

• DEMNITATEA Un fapt e 
calificat de cititorul Zinon Bal- 
taga din Turda ca „atentat la 
demnitatea umană". Are drep
tate și nu vom stărui asupra 
evenimentului. Observăm in 
schimb rigoarea cu care e fo
losit termenul : demnitate uma
nă, iar nu demnitate pur și 
simplu. Distincția este foarte 
bine făcută, deoarece exis
tă nu numai o demnitate per
sonală, ci și o demnitate na
țională, ca să nu mai vor
bim de varietatea și mai mare 
a relațiilor in care se află 
noțiunea de demnitate in socie
tăți eterogene din punct de ve
dere al compoziției lor. Ne a- 
mintim de împărțirea pe care 
o făcea Nicolae Iorga spunind : 
„Unii oameni au demnitatea 
ambiției lor. alții a situației 
lor, cei mai puțini demnitatea 
persoanei lor". Odată cu schim
barea condițiilor sociale ideea 
de demnitate se identifică tot 
mai mult cu acea atitudine u- 
mană care include autoritatea 
morală, respectul pe care și-l 
acordă o persoană pe baza me
ritelor și calităților autentice, 
probate in confruntare cu apor
tul la viața socială și pe care-I 
revendică de la semeni, de la 
societate".

o FAMILIA, Iată o expresie 
minunată pe care ne-o amin
tește Ștefan Popovicî din Tur
da : „familia — școala fără va
canță". Foarte elocventă și cu 
atit mai valabilă cu cit se re
feră _ la cerințele față de fami
lie în societatea noastră. A- 
ceastâ precizare, ce se bazează 
pe esența specifică a acestei 
forme de organizare a existen
tei umane in societatea noastră, 
subliniază importanța deosebită 
pe care socialismul o acordă 
familiei in întărirea continuă a 
națiunii noastre socialiste. în 
ce privește definiția familiei, 
cea mai recentă este aceea de : 
formă de organizare a existen
ței umane, nucleu social guver
nat de principii juridice și mo
rale proprii socialismului.

• SOLICITUDINE. Are drep
tate ofițerul Geo Ciolcan din 
București cind caracterizează 
lipsa de solicitudine a unor 
funcționari publici drept „lipsă 
de omenie". Ceea ce afirmăm 
aici nu este numai rezultatul 
unei speculații publicistice sau 
o aprobare de dragul politeței 
față de corespondent Raportul 
amintit, solicitudine — omenie, 
a fost demult prins intr-o zi
cală („Omul de omenie crede 
omului de omenie"). Tot po
porul e acela care a caracteri
zat plastic omenia drept 
creditul moral al individului in 
fața semenilor săi, discreditarea 
echivalind cu pierderea greu 
roparabilă a calității de om 
(„Și-a mincat omenia"). Tot po
porul spune : „Lăcomia pierde 
omenia" sau „Cinste dai. cinste 
găsești". Ce se desprinde din 
aceste proverbe și zicale, de 
fapt din întreaga înțelepciune 
populară in legătură cu ome
nia ? Noțiunea se află intr-o 
multitudine de relații și depin
de de cele mai de preț calități 
de caracter și cu comportările 
omenești hotăritoare pentru for
marea firii : muncă, cinste, o- 
noare, modestie, sinceritate, 
cumpătare și bineînțeles... uma
nism.

★
Am redactat aceste răspunsuri 

folosind o nouă sursă de docu
mentare, aflată dc numai câteva 
zile pe biroul nostru. Este vor
ba de acel „MIC DICȚIONAR 
DE ETICA ȘI ECHITATE SO
CIALISTA". PE CARE-L PU
BLICA ALMANAHUL „SCZN- 
TEIA" 1974. Alcătuit de 9 cadre 
didactice universitare și publi
ciști specializați in problemele 
eticii, dicționarul dezvoltă 50 de 
noțiuni și categorii frecvent în- 
tilnlte in dezbaterile pe teme dc 
morală, cu invocarea, prin cita
te și idei, a unei multitudini de 
surse bibliografice, care cuprind 
atit ideologi ai marxismului, cit 
și girul 11 ori vestifi din toate tim
purile și meridianele, precum sl 
proverbe populare.
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Mereu șl mereu vom reveni 

'a malul Dunării mehedin- 
cnc stăpiniti de n emoție 

pparte. izvorită din min- 
dria de a ne ști contempo

rani cu marc* epopee constructivă 
de la Porțile dc Fier. Drobrta 
I urnu-Sevcrin. Gura Văii. Orșova... 
Trei repere intr-o geografic nu 
doar li7ico-cronomicâ, ci și spiri
tuală. Trei însemne veșnic Incan
descente pe cadranul timpului so
cialist ; DROBETA cutează către 
reciștigarea prestigiului din mile
niu : sătucul GURA VAlI accede 
spre demnitatea de punct industrial 
și..' universitar. Dar ORȘOVA?... 
Spre ce destin se îndreaptă. T\‘ 
TIMP, acest tirgușor căruia istoria 
nouă a țării i-a oferit șansa unei 
totale strămutări IN SPAȚIU ?

LAGUNA Orșova ’73 adie — 
la fel ca-n prima zi a deschi
derii noii sale temelii — a 
var proaspăt, semn că aici con
tinuă să se construiască la fel 
de intens ca-n prima zi ; pcsie 
Orșova ‘73 planează grațios pă
sările albe și sure alo Dunării. 
Cemci. lacului de acumulare, semn 
că noua așezare omenească le-a 
devenit familiară, semn că tină- 
rul oraș există nu doar ca unitate 
administrativă, nu doar ca realitate 
arhitectonică, ci — in primul rind 
— ca valoare socio-spiritualft, ca 
umanitate.

...Este prima impresie pe care o 
!n ccistrăm. ajunși in centrul Orșo- 
vei. exact in clipa cind. pe bule
vardul Porțile de Fier, nu deoarte

- - gă ci - 
tre balconul de unde-1 privește o 
fetită :

— Cristina, vii la lagună ?
Așadar, pe lingă noul perimetru 

si noua identitate, pe lingă atitea 
elemente de zestre urbană, cum ar 
fi gările fluvială si feroviară sau 
șoseaua asfaltată prin care am pă
truns pină în miezul orașului. Or
șova a dobindit și o lagună. Chiar 
așa : o lagună ! Să fi fost oare, 
acest element de specificitate ma
mă înscris de la început in proiec
tul noului oraș, alături de cele 2 000 
do case noi. care ne privesc de pe 
versant pe sub streașini de vilă ? 
Iși va fi aflat laguna desenul, în 
proiecte, alături de acelea ale 
blocurilor cu 2 500 de apartamente 
care au adus aici, pe țărmuri cind- 
va neumblate, un colț de... Drumul 
Taberei sau Litoral ? A stat înscris 
..obiectivul lagună" in planurile 
care aveau să fie concretizate in 
școli sj grădinițe, intr-un spital și 
o casă de cultură, intr-un edificiu 
administrativ și un cinematograf, 
in complexe comerciale și un mo
dem hotel pentru găzduirea oamc- 
nilor venit! in interes de Sferviciu 
și a turiștilor ? Sau se numără ea.

Sfirșit ae an la Hunedoara. 
Dacă iși propune o privire 
dc ansamblu asupra actua
lităților din acest imperiu 
al oțelului, reporterului ii 

r Imine o singură cale : notația te
legrafică. Așadar :

După ce la 5 decembrie 1973 ra
portaseră îndeplinirea planului pro
ducției de metal și a producției 
marfă pe pnmii trei ani ai cinci
nalului. siderurgiștil hunedoreni au 
calculat că vor realiza peste preve
derile celor trei ani o producție de 
246 000 tone oțel și 154 000 tone 
fontă.

6 decembrie 1973. La oțelăriile 
Martin ale Hunedoarei a fost reah- 
zat. intr-un ritm record, cel de-al 
treilea milion de tone oțel din a- 
rest an. Cea mai mare producție 
dc oțel din istoria combinatului.

10 decembrie 1973. Se încheie pri
mul bilanț după aproape 2 luni de 
c.nd coechipierii lui Gheorghe 
Obirșan de la cuptorul 2 al oțelă- 
i | ctrice au lansat inițiativa 
„Fiecare c-chipă să realizeze zilnic 
cel puțin 500 kg oțel peste plan, cu 
energie electrică economisită". Re- 
zi.'ă că de la începutul anului și 
pină in prezent colectivul a elabo- 
r-.t peste plan mai mult de 4 500 
tone oțel special, din care circa 
1 000 de tone cu energie electrică 
economisită.

13 decembrie 1973 — la cabinetul 
t'hnic al combinatului a fost pre-
f de inovații din acest an. Au 
fost aplicate in producție 80 de 
inovații, soldate cu economii in va
loare dc peste 13.5 milioane lei.

14 decembrie 1973. 20 de side-
rurgiști — printre care Ioan Co
rr. - . Anton N'istor. loan Cutean. 
Alexandru Mihai, Dumitru popoviri 
_  și-au luat învoire de la serviciu 
pentru un motiv bine justificat : 
s-au mutat in locuințe noi. Ei au 
r.dicat la 1 020 numărul bunedore- 
nilor care împreună cu familiile 
lor s-au mutat in apartamente noi 
in acest an. Pină la 31 decembre 
a?* 480 de familii se vor muta m 
casă nouă.15 decembrie 1973. Peste 300 oțe- 
lari. împreună cu familiile lor, au 
participat la o serată organizată* in 
sala modernei can tine-restaurant a 
combinatului. S-au aniversat 15 am 
de la punerea In funcțiune a oțe- 
lăriei nr. 2- In prima „șarjă" a tra
diționalei Perinițe românești a fost 
s-os in mijlocul horei prim-topito- 
rul loan Miculic — veteran al Hu
nedoarei — care cu 15 ani in urma, 
i-tr-o noapte asemănătoare, a ela
borat la ora 23.05 prima șarjă de 
otel la noua oțelârie. De atunci și 
pină in prezent colectivul noilor 
baterii de cuptoare a elaborat mai 
mult de 27 milioane tone oțel.

17 decembrie 1973. La laminorul 
de 800 mm a fost pusă In funcțiu

laguna, printre obiectivele de dată 
mai recentă, aflate încă in con
strucție : case. vile, blocuri, dru
muri dc toate dimensiunile, dez
voltări industriale și atitea altele ?

Bineînțeles, o asemenea lagună 
r.u există. Dar. de la ferestrele 
înalte ale noilor lor case, de pe 
dealurile înconjurătoare. deschise 
in amfiteatru, orșovenii își văd 
orașul oglindit in intrindul cu ape 
line întocmai ca intr-un peisaj de 
aluzie venețiană. De aici cit numit* 
rea — neoficială, dar însușită de 
toți — de lagună. Un promonto
riu unde peste zi vin să se joace 
cetățenii din generația Cristinei din Oamenii, cîntecele și trandafirii Orșovei
balcon și unde. In seri, se plimbă 
perechile de tineri îndrăgostiți din 
cel mai tinăr oraș al țării — aceas
ta este ..laguna" Orșovei. denumire 
improprie din punct de vedere 
strict geografic, dar profund „ade
vărată" in măsura in care s-a năs
cut. ca un element de folclor, din 
imaginația și afectul unui anonim 
șj a fost adoptată de toată obștea.

INSULA. Mai este in acest 
întrind și o insulă. Un ostrov care 
nu exista inainte dc fundarea noii 
așezări, care a crescut odată cu ea 
și care continuă și va continua să 
crească. Pentru că această insulă 
s-a întrupat și se împlinește din 
materialul dislocat de construc
tori : pămint rocă, deșeuri inuti
lizabile, cărate cu camioanele ani 
la rind, zi de zi, din vatra noului 
oraș către fluviu. Incit, fără să-și 
dea seama, constructorii au lucrat 
și lucrează, in paralel, la plăsmui
rea a două obiective : clădirile ora
șului și insula lui. Dimensiunile a- 
cestui nou reper in geografia locu
rilor ? Spre a vă face o idee, este 
deajuns să vă spunem că de pe 
acum se studiază amplasarea, aici, 
a unui complex turistic, cu grup 
hotelier, restaurant, teatru in aer 
liber, terenuri de agrement si o 

ne instalația dc debavurat lamina
te — care inițial era prevăzută să 
fie adusă din import, dar care, in 
cele din urmă, a fost realizată cu 
forțe proprii in combinat.

Sabin IONESCU

Am reținut din acest calendar e- 
conomic. dar și sentimental, al unui 
decembrie hunedorean, la 1 600 de 
grade Celsius, amănuntul consem
nat in ziua de 13, potrivit căruia a 
crescut aici numărul invențiilor și 
al inovațiilor, a crescut coeficientul 
inventivitate...Viața văzută prin filtrul de cobalt al oțelarului

Stenograma unei convorbiri strict tehnice pe platforma oțelăriei S.M.-2 
de la Hunedoara

Nimic mai adevărat Pentru că 
iată :

îmi place să cred că știe orici
ne cum arată și ce este o 
oală de turnare pentru oțelării. 
Dacă nu a văzut in realitate, 
orice spectator de cinema a pu
tut să admire, in jurnalele dc ac
tualități, imaginea unui recipient 
metalic uriaș in care curge oțelul 
I chid revărsat din cuptoare. Re- 
cipienții aceștia de formă tronco- 
nică au o însemnătate cardinală in 
viața unei uzine siderurgice.

In cele ce urmează vom vorbi 
despre doi oameni care și-au le
gat numele de perfecționarea a- 
cestor ustensile de mare preț. 
Perfecționare, da. pentru că oale
le de turnare pe cit par de sim
ple pe atit este dc pretențioasă și 
dificilă construcția lor. N-au fost 
și nu sint incă perfecte. Nicăieri 
in lume. Cei doi insă, simpli maiș
tri oțelari. au izbutit inaintea 
unor Institute de cercetare specia
lizate să le aducă îmbunătățiri 
substanțiale.

Puțină tehnică ; oala de turnare 
este alcătuită, in mare, dintr-o 
carcasă metalică bine căptușită cu 
o zidărie din cărămizi refractare. 

mare bază nautică. Tn legătură cu 
aceasta. Stclian JIvcovici, activist 
al comitetului județean de partid, 
fost secretar al comitetului de 
partid de pe șantierul Porților de 
Fier, ne spunea : „Nimic nu se 
pierde pe unde trec constructorii. 
Nici ch’ar in peisajul fizic. A fost 
o insulă : acum sint două : cea de 
la Orșova și cea de la Șimian. A 
fost o Orșovâ veche și mică : acum 
există o Orșova nouă, de trei ori 
mai mare decît cea veche...".
• DE TREI ORI MAI

MARE. Au fost 5 000 de locui- 

tori : acum sint 15 000. O primă în
trebare logică vizind eficienta a- 
cestei triplări : este ea in concor
danță cu dezvoltarea cconomico-in- 
dustrială a orașului ? Un singur 
exemplu : in vechiul oraș, țesătoria 
..Cazanele" lucra cu 200 de răz
boaie ; in cel nou. aceeași între
prindere. mărită și modernizată, 
lucrează cu peste 600. Așadar, o 
concordanță fără cusur cu sporul 
de populație... O concordantă pe 
care, de altfel, o pot ilustra toate 
unitățile Orșovei : întreprinderile 
minieră și forestieră, șantierul na
val. fabrica mixtă de producție 
locală... Pinză de bumbac, feldspat 
de Armeniș, cuarț de Maconia. be- 
tonită de Tufări. lemn de construc
ții. reparații de ambarcațiuni, pro
duse de larg consum — toate rea
lizate in cantități de cîteva ori mai 
mari decît în vechea așezare. Or
șova nouă își justifică, deci, mo
derna devenire.

Dar nu numai cantitativ, ci și ca 
intensitate a muncii, ca forță de 
..comprimare a timpului", ca va
loare calitativă a efortului produc
ts. In orașul care și-a îndeplinit 
și depășit planul economic in toți 
cei șase ani de cind ființează in 
vatră nouă — chiar și in perioada

— Acum 3—4 ani — explică 
Dumitru Cușnir — zidăria unei 
oale rezista teoretic la opt turnări. 
Practic, la 6—7. Și pentru că eram 
aglomerați, trebuind să ne zidim 
cinci sau șase oale pe zi, nu iz
buteam să creăm stocul necesar 
dc oale, așa incit, prin suprasoli
citare. oalele se mai șl perforau. 
De aici — oțel pierdut, accidente.

Un institut de cercetări făcea, 
de asemenea, studii intense cau
ți nd noi soluții pentru compoziția 
cărămizilor.

— Ca să grăbim lucrurile — is
torisește Victor Petrescu, secreta
rul comitetului de partid — i-am 

chemat pe cei doi maiștri și le-am 
cerut să se gindească și ei la o so
luție. Ne-au spus că solicitarea 
noastră era de prisos ; ei, oricum, 
se gindesc de mult la asta ; ba 
chiar au diverse idei...

— Practic noi am schimbat doar 
sistemul de inzidire... spune Cuș
nir.

— Ceva foarte simplu — urmea
ză maistrul Leontin Curtean.

— Da, simplu — adaugă Petro- 
escu, maistru oțelar Și el — sim
plu, ca Oul lui Columb. Dar ca să 
ajungă la simplitatea asta le-au 
trebuit citeva luni de muncă. Spu
neți drept, nu rămineați voi ore 
in șir după program, apoi vă în- 
tilncați și acasă și făceați schițe, 
proiecte ? Nu v-ați și certat pe 
chestia asta ?

Cei doi surid :
— Bine, asta se mai intimplă și 

acum...
Sistemul nou de inzidire fusese 

d<- acum omologat, aplicat. El 
mărise durata de funcționare a 
oalelor de la 6—7 la 16—12 turnări, 
mărind totodată capacitatea de în
cărcare a unei oale pină la peste 
200 de tone. Adică exact ce li «e 
cc-rea acestor recipienți in condi- 

mutărilor masive de utilaje și ma
teriale — primele 11 luni ale lui 
’73 s-au încheiat cu o realizare de 
104.1 la sută la producția marfă 
(13 800 000 Ici in plus față dc 1972) și 
de 146.1 la sulă la producția-marfă 
pentru export. Dar marea mindrie 
a orșovenilor o constituie faptul că 
toate aceste sporuri se datorează, 
in primul rind. felului cum au știut 
să răspundă sarcinii esențiale înscri
se in programul partidului, coman
damentului de căpetenie al unei e- 
conomii cu adevărat moderne: creș
terea productivității muncii, dato
rită căreia, pentru Orșova indus
trială, primele clipe ale anului 1974 

au bătut în pragul lui decembrie 
1973. Un eveniment in legătură cu 
care locuitorii orașului spun : „Am 
mai întinerit cu un an“.

Este fraza frumoasă cu' care 
ne-au intimpjnat tinerele țesătoare 
de la „Cazane" (surorile Ana șl 
Lucia Roca, fiicele unui vestit fie- 
rar-betonlst de la Porțile de Fier. 
Vasilica Gherman. Maria Epuran. 
Gllceria Andrei. Stoiana Ionescu), 
bucuroase că chemarea la întrecere 
lansată de ele altor întreprinderi 
textile din țară a rodit în primul 
rind in fabrica lor : incă de acum 
citeva săptămini planul a fost Înde
plinit in proporție de 102,4 la sută... 
O realizare căreia i se adaugă, „în 
replică". cele ale tinerilor mineri 
(prin utilizarea judicioasă a noii 
stații de flotație se prevede un 
spor de peste 20 la sută) sau ale 
strungarilor, sudorilor și lăcătușilor 
de la șantierul naval (aici, din ini
țiativa comuniștilor Alexandru Vlad 
și Eduard Schurghel, a lucra o zi pe 
săptămină cu electrozi economisiți 
a devenit un fapt obișnuit al pro
cesului productiv). Pentru că eco
nomiile reprezintă un semn al tim
pului și pentru că Orșova tinără, 
impetuoasă vrea să fie mereu in 
pas cu timpul.

țiile în care sporise și capacitatea 
de încărcare a cuptoarelor. Cei doi 
meșteri insă continuau să facă 
schițe, proiecte și calcule, conti
nuau să rămină in hală după ore
le lor de program ori să se intil- 
nească acasă sau la o bere Și să 
discute, să discute...

— Pofta vine- mincind — spune 
Curtean. Cu inzidirea se rezolva
se. dar oalele de turnare aveau și 
alte imperfecțiuni care ne dădeau 
mari dureri de cap...

— Am limitat cantitatea de zgu
ră preluată de oale — precizează 
Cușnir. — Știți, la 1 500 de grade 
Celsius, oxizii din zgura oțelului 

intră in reacție cu bioxidul de si
liciu din cărămizi și asta duce la 
o uzură rapidă a zidăriei...

Ascultăm cu interes acest dia
log :

— Și-atuncl ne-am gindit la o 
metodă ieftină de neutralizare a 
zgurii...

— Am încercat diverse mate
riale...

— Și-am reușit cu cenușa de 
termocentrală. Ceva la un preț de 
nimic...

— Apoi am rezolvat chestia cu 
bascularea oalelor, unul din cele 
mai mari necazuri. In ele râminea 
o anumită cantitate de zgură care, 
prin solidificară. le micșora mereu 
capacitatea sau dădea naștere 
unor blocuri pe care noi aici Ie 
numim „urși"- Chin, nu glumă, cu 
scoaterea „urșilor" din oale !

— Ce ați făcut ?
— Oalele de turnare sint trans

portate de o macara care le aga
ță de două toarte. Pentru răstur
narea lor se agăța un al treilea 
cirlig de un suport fixat in partea 
de jos, lateral, pe corpul oalei. 
Dar bascularea nu se făcea decît 
pină la o anumită înclinație, de

• ECONOMII MATERIA
LE ; RISIPA DE CÎNTEC.Iar 
spre a ilustra acest adevăr, orșo
venii și-au impus un „program al 
chibzuinței" exprimat in 110 000 
kWh energie electrică. 10 000 1 de 
benzină. 26 000 ț de motorină și 
3 000 1 de păcură economisiți în 
fiecare lună.

Să notăm, în treacăt, că în pri
ma lună a acestui program cifrele 
de mai sus au fost depășite și să 
consemnăm o altă realitate a Or
șovei ’73 : risipa dc cîntec. Exu
berant în tinerețea și orgolios în 
modernitatea lui. orașul iși trăiește 
condiția spirituală, setea de frumos 
cu o intensitate generată de con
știința că nu duce pe umeri vechi 
latențe și că. dacă are șansa de 
a-și crea tradiții noi. dc a și le 
..programa", acestea trebuie să răs
pundă deplin spiritului comunist de 
construcție a vieții sociale... Prima
rul Orșovei. Gh. Dăogaru. ne-a 
spus : ..Orașul nostru are vocația 
cintecului. Nu peste multă vreme 
vom sărbători, la casa de cultură. 
115 ani de activitate corală in Or
șova. După cum vedeți, nu uităm 
nici virsta venerabilă a urbei noas
tre. tradițiile bune pe care ne stră
duim să le împletim cu cele noi".

Una dintre acestea ar consta in 
pasiunea orșovenilor de a crea cin- 
tece despre orașul lor. Frecvent, la 
casa de cultură sint prezentate, 
discutate, îmbunătățite, incluse in 
repertoriu, compoziții dedicate ora
șului de pe „lagună". Autorii ? Ca
dre didactice, elevi, muncitori. 
Astfel Constantin Mîlițescu scrie : 
..Iată dimineți de-argint / Peste 
țărmi danubieni / Se ridică-n lume 
cint / Cîntec nou de orșoveni". Un 
asemenea cîntec nou este cel al 
tinerei țesătoare Mariana Manoliu. 
care a țesut „in gind" melodia 
pentru următoarele versuri, plăs
muite tot de ea : „Orșova mea. mii 
de stele / String din lacul de ar
gint / Din balcoanele cu flori / Vii 
ale cetăței mele".

11 întrebăm pe primar care este 
evenimentul „de ultimă oră" al Or
șovei. Ne răspunde parafrazînd un 
cunoscut cîntec : „Cei mai impor
tanți sint.. trandafirii". Crearea 
pepinierei de trandafiri a orașului. 
Vrem să „înecăm" Orșova in tran
dafiri. Să se vadă orașul nostru, do 
pe șosea și de pe nave, ca un bu
chet de trandafiri la malul marelui 
lac. Și să știți, la anul, la sărbă
toarea eliberării și pe masa celui 
de-al Xl-lea congres al partidului, 
se vor afla, alături de cifrele rea
lizărilor noastre productive, și 
trandafiri de Orșova".

Energie tînâră. cintec. trandafiri 
— o posibilă definiție a Orșovei '73.

Ileana ROMAN 
Petre DRAGU

ajuns ca să rămină în oală o can
titate apreciabilă de oțel și zgu
ră... Atunci am mutat suportul 
pentru cirlig u®deva pe fundul oa
lei. modificind o altă piesă care a 
căpătat astfel două funcții...

Ați înțeles, nu ? — mi se adre
sează mie — e simplu...

— Simplu de tot — ride Petroes- 
cu, acum, completând dialogul 
celor doi. Să răstorni o concepție 
constructivă a unui utilaj de ase
menea proporții și valoare e sim
plu. al dracului de simplu...

Cei doi se privesc contrariați și 
ridică din umeri.

— Dar n-a fost complicat deloc 
— spune Curtean. Greu a fost 
pină s-a născut ideea...

Ascultind toate acestea aveam 
în inchipuire imaginile halei dc 
turnare a oțelăriei, un spațiu 
populat cu mari siluete metalice, 
cu trenurile de turnare negre și 
încinse, de care nu te poți apro
pia. un spațiu in caic nu știi pe 
unde să calci ca să te ferești de 
dogoare, să ieși din raza de acțiu
ne a uriașelor macarale ce poartă 
pe sus oale cu sute de tone de 
foc... Muncind și gindind. fiind tot 
timpul prezenți in acest perime
tru. doi oameni declară că ei nu 
simt efortul. Și-i cred, nu pot să 
nu-i cred.

îi cred pentru că efortul s-a 
transmutat la ei pe un plan mo
ral. Munca, efortul de gindire. pa
siunea invenției au intrat, pe în
cetul, in felul lor de a fl. in struc
tura lor sufletească. Poate că nu-și 
dau incă seama cit' de generoasa 
este tema de meditație pe care le-o 
oferă semenilor săi.

După ce ne-am despărțit, am ur
mărit îndelung drumul prin văzduh 
al unei uriașe cale de turnare. O 
mai văzusem de sute de ori, o 
privisem ca pe un obiect oarecare. 
O oală, un simplu recipient in 
care oțelul lichid călătorește pe 
drumul metamorfozelor sale. 
Acum insă am văzut-o și altfel, 
poate ca pe o ciudată statuie a 
cărei perfecțiune a fost desprinsă 
din materia amorfă prin gesturile, 
prin gindul fierbinte, prin integri
tatea morală a omului. A omului 
care se poate numi Curtean. Cuș
nir... impersonala oală de turnare 
căpătase nume de familie.

— Ce se vede acolo ? — l-am în
trebat intr-o zi pe cunoscutul mai
stru oțelar Ștefan Tripșa, care pri
vea prin vizeta sa de oobalt într-o 
oală de turnare.

— Oțel — mi-a răspuns el sim
plu — oțel, adică mașini, tractoa
re, viață...

Mihai CARANFIL

BRĂILA, orașul salciinilor, înflorește în toate anotimpurile
Vizitatorul care n-a mai fost 

de. un an la Brăila are plă
cută surpriză să fie intimpi- 
nat cu noutăți. Prima i-o oferă ac

tuala înfățișare a clădirii statici 
C.F.R., radical reconstruită, a cărei 
linie arhitectonică se impune in 
această parte a municipiului.

In cealaltă parle. sudică, a Brăi
lei se intilnește, alături de marele 
cartier de blocuri Hipodrom — 
despre care, brâileanul vorbește de
ja la trecut — un alt mare cartier, 
Viziru, ridicat, ca și primul. pe 
locuri altădată dominate de cocioa
be. Spunind Viziru. nu ani spus in
să îndeajuns. Este mat intii un 
„Viziru 1". care și-a conturat deja 
personalitatea lui. ii urmează „Vi
dra 11“, cel de-al treilea fiind la 
primii săi pași, pași ce se arată dc 
pe acum, datorită ritmului alert de 
lucru, pași de uriaș.

11 vizităm însoțiți de primul vice
președinte al consiliului popular 
municipal, Anton Lungu, din spu
sele căruia notăm citeva date ce 
definesc proporțiile realizărilor so- 
cial-culturale și edilitar-pospodă- 
rești ale anului. Le transcriem, ca 
pe un raport al spiritului gospodă
resc. hărniciei și mindriei cetățe
nești :

• 1 868 apartamente :
• 3 cămine pentru nefamiliști cu 

peste 900 locuri :
• 2 mari complexe comerciale :
• 4 crese și grădinițe cu 440 

locuri :
• 8 săli de clasă, 4 ateliere-școa- 

lă, 2 internate cu 416 locuri :
• o tabără' pentru pionieri in sta

țiunea Lacul Sărat ;
• 163 000 mp de străzi și alei 

asfaltate, pavate sau pietruite :
• 16.5 km extinderi de rețele dc 

apă, canalizare etc. :
• 3 baze sportive ;
• un complex al cooperației meș

teșugărești ;

• 136 ha amenajări de spații 
verzi.

Desigur, nu-i simplu ca din 
această puzderie de cifre să apară 
chiar limpede, dintr-o dată, însem
nătatea, semnificația lor. Numai 
parcurgind străzile centrale, ca șl 
cele din noile Și vechile cartiere, 
chiar prin locuri unde salcimii fi 
teii amintesc de imbătrinite emble
me ale localității, i se dezvăluie 
vizitatorului ce înseamnă de fapt si 
'a Brăila — in dimensiuni reale — 
grija conducerii partidului și sfa
tului pentru revitalizarea acestor 
meleaguri străvechi.

O dovedesc și evenimentele sur
venite in viața economică a mu
nicipiului. La zestrea de fabrici și 
uzine a Brăilei s-au mai adăugat 
in< acest an noi reprezentanți de 
seamă ai industriei românești : fa
brica de excavatoare, primul grup 
dc 210 MW de la termocentrală. 3 
laminoare mici și mijlocii, lansarea 
primelor două cargouri de 4 500 tone 
realizate la Brăila. Aceste reali
zări, ca și cele aflate in construc
ție sau pe planșetele proiectanți- 
lor, consolidează profilul și renu- 
mele acestui puternic centru urban, 
industrial al țării.

Mai mult decit cuvintele noastre, 
cifrele sugerează chipul de miine 
al Brăilei. Numai pentru anul 1974 
și numai sub aspect edilitar-gospo- 
dăresc se anticipează ; • 1 690'apar
tamente • noi spații comerciale la 
parterele unor blocuri • lucrări 
stradale pe o. suprafață de 117 000 
vvp • 16.5 km'extinderi de rețele 
de apă și canalizare • 138 ha spații 
verzi • 56 săli de clasă, 3 ateliere, 
școală, un internat, o sală de gim
nastică.

Se poate spune că „Orașul cu săl
ci mi“ este intr-o continuă înflorire.

Valeriu STOIU

Reportaj din actualitatea socialistă a țării
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UMANISMUL
MUZICII

Trăsătură fundamentală a muzicii 
din toate timpurile, spiritul contem
poran. capacitatea artei sonore de a 
exprima cu mijloace specifice gindi- 
rea si sensibilitatea, idealurile și 
lupta, oamenilor cu care se identi
fică in timp și spațiu, reprezintă 
virtutea cea mal de seamă a crea
ției noastre muzicale de azi. aspira
ția care unește toate tendințele, 
toate talentele, toate genurile și ori
entările stilistice. Compozitorii și 
muzicologii, interprețil. educatorii 
muzicali privesc cu legitimă satis
facție și cu un adine sentiment al 
răspunderii confirmarea menirii lor 
în planul de ansamblu al înfloririi 
materiale și spirituale 8 României 
socialiste. Căci ce poate fi mai no
bil si mai pasionant — așa cum în
demna vizionar George Enescu in 
condițiile atit de nuțin favorabile ale 
trecutului — decit să contribui prin 
prinosul de dăruire artistică si cetă
țenească la îmbogățirea vieții sufle
tești a propriei națiuni, să slujești 
cu talent și putere de muncă gene
roasa cauză a ridicării moral-este- 
tice a contemporanilor ? Formulind 
imperativul ca „Omul, constructor al 
socialismului, să se poată regăsi în 
aceste lucrări de artă, să-și desco
pere si defectele, dar $i trăsăturile 
nobile!**, tovarășul Nicolae Ceausescu 
sublinia totodată 
Plenara 
1971, că 
executate în forme șl stiluri 
variate, trebuie să redea preocupă
rile și realitățile epocii pe care o 
trăim, viața poporului".......jsă înno
bileze pe om, să-1 însuflețească la 
fapte mărețe, eroice". Iată aici con
centrate însușirile definitorii ale 
muzicii de a se inspira din viață, de 
a reflecta cu fidelitate realitatea, de 
a participa viu, activ, la perfecțio
narea. la 
acesteia.
realismul 
caracterul 
liticii partidului, al întregii opere de 
edificare a societății socialiste in 
România, fundamentează și contem
poraneitatea muzicii noastre, uma-

in expunerea la 
partidului din noiembrie 
„Toate lucrările de artă, 

foarte

transformarea pozitivă a 
Spiritul lucid, științific, 
în strinsâ conexiune cu 

vizionar, cutezător, al po-

nlsmul ei profund, structural, des
chiderea ei spre nou. spre mai fru
mos șl spre mai bine. Așezlnd la 
baza societății noastre principiile 
înalte ale eticii șl echității socialis
te, documentele de partid conturea
ză in același sens conținutul și di
mensiunile operei de creație și viață 
muzicală. Acestea se adresează tot 
mal nuanțat și divers tuturor gene
rațiilor de iubitori ai artei de la oraș 
si de la sat. străduindu-se să răs
pundă exigentelor oamenilor muncii 
din diferite domenii de activitate, 
tineretului, să înlesnească ridicarea 
publicului aflat pe diferite trepte de 
inițiere muzicală.

In abordarea problemelor legate 
de lărgirea orizontului tematic si de 
îmbogățirea nelimitată a modalită
ților de realizare a 
cale, in mod legitim 
rite două dimensiuni 
contemporaneității : __________
fierbinte, ilustrat de străluciți expo- 
nenți ai culturii si artei românești, 
și umanismul socialist, considerat ca 
expresie a raporturilor noi. superi
oare. complexe, dintre membrii so
cietății. ca expresie a eforturilor și 
năzuințelor comune spre progresul 
multilateral al națiunii.

Atașați cu întreaga lor ființă pro
gramului elaborat de partid, compo
zitorii și muzicologii și-au consacrat 
energia și talentul înfăptuirii mari
lor deziderate ale culturii noastre 
contemporane. Creatori din toate ge
nerațiile s-au alăturat pentru a da 
un nou avint genurilor cu puternic 
răsunet social-educativ, punind ac
centul pe înflorirea lucrărilor muzi
cale cu text. îndeosebi a operei și 
baletului, cintecului patriotic, canta
tei. oratoriului și totodată pe dez
voltarea lucrărilor simfonice și de 
muzică de cameră capabile să dobin- 
dească o largă audiență și un inte
res susținut in rindul ascultătorilor. 
Compozitorii au aflat un stimulent 
în contactul mereu mai puternic cu 
viața și cu năzuințele oamenilor 
muncii. în dialogul cu aceștia pri
vind cerințele estetice actuale. Stră
dania de a se adresa unui public

creației muri
se cor urm 5- 
cardinale ale 

patriotismul

Sesiuni științifice-simpozioane

egida 
și Po-

rodnic

La Muzeul de istorie al Republi
cii Socialiste România au luat sfir- 
șit marii lucrările sesiunii de co
municări. organizată sub 
Academiei de Științe Sociale 
litice.

Reuniunea a prilejuit un
schimb de opinii și experiență in* 
tre lucrătorii din muzee în proble
me de o deosebită importantă și 
actualitate din acest domeniu.

în cele peste 100 de comunicări 
șl referate susținute, precum și in 
dezbaterile care au avut Ioc cu a- 
cest prilej au fost formulate nu-' 
meroase propuneri vizind, intre al-, 
tele, aplicarea unor forme eficiente 
de prezentare a documentelor și 
mărturiilor despre continuitatea și 
formarea poporului român și îmbo
gățirea continuă a fondului muzeis
tic. O atenție deosebită a fost, de 
asemenea, acordată folosirii celor 
mai adecvate activități muzeale 
pentru punerea in valoare a minu
natelor tradiții eroice de luptă ale 
poporului nostru, ale clasei munci-

toare si partidului comunist ro
mân și pregătirii muzeelor pentru 
a intimDina cu un bogat program 
de acțiuni cultural-educative cea 
de-a 30-a aniversare a insurecției 
naționale armate antifasciste din 
august 1944 și al Xl-lea Congres al 
P.C.R.

★
Muzeul de Artă al Republicii So

cialiste România a organizat, marți 
după-amiază, un simpozion in care 
a fost evocată personalitatea unuia 
dintre cei mai de seamă reprezen
tanți ai artei plastice românești — 
Nicolae Grigorescu.

Manifestarea se Înscrie în ciclul 
inițiat de Muzeul de artă din Bucu
rești pentru omagierea unor mari 
artiști români. Pină acum aseme
nea evocări au fost 
Ghcorghe Petrascu. 
Gheorghe Anghel. 
rescu. Dumitru J 
Ressu. Francisc 
Paciurea. M. H. Maxy.

dedicate
Sabin

Lucian
Ghiață.

Șira to.

lui
Popp, 

Grigo- 
Camil 

Dimitrie
(Agerpres)

Tezaurizarea folclorului
Cercetători ai Institutului de etno

grafie și folclor din București, îm
preună cu specialiști ai comitetelor 
județene de cultură și educație socia
listă. au întreprins și in acest an o 
6erie de acțiuni de studiere a crea
ției populare din diferite zone etno
grafice și folclorice ale țării. Cerce
tările și-au îndreptat atenția spre stu
dierea multiplelor aspecte ale vieții 
Eatului românesc contemporan, a fol
clorului epocii noastre și punerea in 
valoare a folclorului mediilor munci
torești, puțin cercetate pină acum. 
Astfel, in județul Bihor s-a urmărit 
relevarea modalităților de integrare 
a elementelor de cultură tradițională 
in contemporaneitate ; in județul 
Brăila a fost studiată viața folclorică 
in condițiile intensificării procesului 
de urbanizare și industrializare, in

județul Prahova obiectul cercetării l-a 
constituit procesul actual de creație 
și circulație a folclorului, cultura 
populară a mediilor muncitorești.

O cercetare aparte s-a întreprins 
in legătură cu instrumentele popu
lare. in vederea alcătuirii unei colec
ții din întreaga țară, la Muzeul 
Brukenthal din Sibiu.

Cercetările efectuate vizează, tot
odată, continuarea operei de tezauri
zare a creației populare, prin consti
tuirea colecției naționale de folclor. 
In prezent sint in pregătire volumele 
privind balada lirică, cintecele ritua
le de inmormintare, folclorul copiilor, 
obiceiurile de iarnă, instrumentele 
populare muzicale și tipologia dan
surilor populare românești.

real, istoricește format $| sensibil la 
tot ce reprezintă înnoire autentică 
in gindirca și expresia artistică, a 
lărgit considerabil experiența com
pozitorilor noștri, stimullnd crește
rea spiritului de investigație, apro
fundarea tematicii aparținînd trecu
tului istoric al poporului și realită
ților patriei socialiste in neincctat 
dinamism. îmbogățirea cu soluții 
originale a tehnicii componistice, 
specifică timpurilor noastre.

Cele mai valoroase lucrări muzi
cale compuse in anii din urmă con
firmă adevărul. propriu concepției 
noastre filozofice, că numai înțele
gerea profundă a dezideratelor ma
jore formulate de contemporaneitate 
asigură deplina realizare a indivi
dualității creatoare, finalizind pe un 
plan superior și durabil aportul com
ponistic, deschizindu-i acestuia prin 
prezent un drum larg spre viitor. In 
această direcție s-au consacrat un 
număr însemnat de lucrări în dife
rite genuri, care dau glas elanului 
constructiv al maselor, dragostei 
față de partid și de patrie, care ex
primă romantismul cutezător al ti
neretului, cintece inspirate din viața 
satului socialist, piese corale dedi
cate unor profesii, ostașilor etc. 
Tălmăcesc, de asemenea, un me
saj etic ales, demn de socie
tatea noastră, frumoase melodii de 
muzică ușoară care au cucerit inima 
iubitorilor genului. Un număr de 
lucrări in genuri complexe, cum sint 
opera și baletul, opereta, au văzut 
lumina scenei, iar altele se află in 
plin proces de desăvirșire spre a îm
bogăți repertoriul actualei stagiuni, 
pe care compozitorii o dedică ani
versării a trei decenii de la elibe
rarea țării de sub jugul fascist și ce
lui de-al Xl-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român. Cantate, ora
torii. poeme simfonice, uverturi, 
simfonii valorifică idei și teme ale 
literaturii noastre din trecut și de 
azi. ale folclorului național. Muzica 
simfonică și de cameră, in tot ce are 
ea mai reprezentativ, este pătrunsă 
de o gindire viguroasă, optimistă, 
ecou firesc al spiritualității contem
poranilor noștri.

în această bogată afirmare de ta
lente și energii creatoare, de stiluri 
și orientări componistice, in acest 
efort susținut pentru satisfacerea 
marilor exigențe ale culturii noastre 
socialiste, mai rămin încă multe și 
însemnate datorii de împlinit. Mă
sura acestor datorii este dată de 
creșterea continuă a nivelului cali
tativ al vieții noastre muzicale, d» 
îmbogățirea și dezvoltarea manifes 
țărilor artistice din numeroase cen
tre ale țării — la a căror desfășu
rare compozitorii și muzicologii par
ticipă cu competență și abnegație —, 
de diversificarea aspectelor vieții 
Însăși a poporului, care se cer re
flectate in creația muzicală, de apro
fundarea viziunii noastre de ansam
blu asupra prezentului șl viitorului 
patriei socialiste, asupra prezentului 
și viitorului luptei pentru pace și 
progres dusă de întreaga omenire. 
Pe -acest drum, realizările obținute 
pot și trebuie să fie continuate pe un 
plan superior, prin angajarea mai 
eficientă a tuturor forțelor creatoare 
de care dispunem, prin perfecționa
rea neîncetată a activității in cadrul 
Uniunii compozitorilor, prin adin- 
cirea permanentă a contactului nos
tru cu viața și munca oamenilor de 
pe șantiere, de pe ogoare, cu preo
cupările tineretului. Efortul, aspira
ția de a fi contemporan se dovedesc 
pe cit de necesare pe atit de rodnice 
in complexul activității muzicale șl 
astfel și in domeniul cercetărilor și 
popularizării valorilor culturii noas
tre muzicale, in domeniul răspindi- 
rii frumosului artei sonore in rin- 
durile cit mai largi ale publicului, 
pe calea interpretării artistice de ca
litate, pe calea educației muzicale 
adecvate cerințelor. Privită astfel, in 
ansamblu, cultura noastră muzicală 
are o nelimitată perspectivă de În
florire, a cărei temelie o constituie 
prezenta ei activă, militantă, respon
sabilă, in contemporaneitate.

Dr. Vaslle TOMESCU

(Agerprcs)

EDIȚIILE
CLASICILOR
(Urmare din pag. I)

ia început. Marile edi
ții Alecsandri, Bălces- 
cu, Odobescu. Cara- 
giale, Gr. Alexandres- 
cu șa. s-au oprit din 
pricini diverse înainte 
de încheierea opere
lor. Operele lui Camil 
Petrescu s-au poticnit 
la primul volum. cu 
reeditarea poeziilor, 
in vreme ce romanele 
apar lci-colo, reedita
te cu titlu comc--"1 
(de pildă. Patul 
Procust, la Facla 
mișoreană). ~

comercial 
lui 
ti- 

,...y_____ _ Fenome
nul nu e normal. De 
o parte dar, ediții de 
referință — cele care 
dau blazonul și presti
giul unei culturi, ne
duse ia termen : de 
alta, un asediu al ree
ditărilor accidentale, 
comode nici vorbă, u- 
tile poate, pentru a în
treține interesul citi
torului actual față de 
scriitorul in chestiu
ne, dar incomode fi
indcă dau un aspect 
de provizorat acolo 
unde se cefe o anumi
tă rigoare sistematica. 
Cu deosebire se im
pune insistat asupra

asigurării unui aparat 
critic riguros ca și a 
unei interpretări știin
țifice, apelind con
secvent la criteriile ce 
guvernează valorifica
rea critică a moșteni
rii culturale, punind 
in lumină marile ca
lități umane și artis
tice ale operelor înain
tașilor. nominalizind, 
in același timp, even
tualele limite din vi
ziunea acestora despre 
viață și societate. Nu 
e firesc, cred, in altă 
ordine de idei, pen
tru a da un singur e- 
xemplu, să nu avem o 
ediție științifică, cro
nologică, temeinic co
mentată. a operei lui 
Tudor Arghezi. dar să 
ne ospătăm din frag
mente diferit asezona
te. Nu alta e situația 
operei sadoveniene, a 
celei a lui Lucian Bla- 
ga. a lui Camil Pe
trescu și a altora încă. 
Si nu este vorba aici 
de o anume pedante
rie, ci de nevoia în
zestrării culturii noas
tre cu opere de refe
rință, de o concepție 
clară, cu garanția ști
inței filologice, fi a

îngrijirii textului, in
tegrate organic intr-o 
politică editorială care 
să aibă la bază un 
program coerent și 
fundamentat teoretic. 
Mijloace pentru a tra
ge an de an cite o e- 
diție dintr-un clasic 
sau altul, in 
componențe 
există. Se 
mai ferm 
de coordonare substan
țial și funcțional. Cred 
că pornind de la sta
diul meritoriu atins 
in integrarea literatu
rii clasice in circuitul 
viu al prezentului se 
poate concepe și rea
liza un vast și cuprin
zător program na
țional de ediții inte
grale, sistematice, cu 
discernămint concepu
te, din literatura ro
mână. de la origini și 
pină in zilele noastre. 
Se va realiza astfel 
cu sistemă, criterii și 
continuitate acel „cor
pus" al literaturii ro
mâne pentru care a 
militat Tudor Vlanu 
și pentru care avem 
astăzi șl mijloacele și 
forțele necesare.

stiluri și 
felurite, 
cere un 

principiu

r
După ce, anul trecut, 

scriitorul Constantin Chi- 
riță a figurat pe afișul 
teatrelor prin dramatiza
rea unui roman al său (fă
cută de un om de teatru) 
ii intilnim acum numele 
in dreptul unei piese noi : 
„Adincimi", lucrare ce 
marchează, deci, un debut 
tirziu in dramaturgie. Pie
sa a văzut lumina rampei 
la Brăila și, mai recent, 
la Sibiu.

Eroii piesei lui Constan
tin Chiriță sint oameni 
care forează in adincurile 
pămintului In căutarea 
unor rezerve noi și impor
tante de aur negru. Mai 
mult : personajul principal 
este un temerar 
petrolist a cărui 
pentru muncă și 
depășirea performanțelor 
deja atinse, conjugată, cu 
lipsa de precauții a desco
peritorului 11 va costa via
t-a.

Totuși, nu adincimile — 
ca mistere geologice ori 
performanțe tehnice il in
teresează pe dramaturg, ci 
cele ale oamenilor ; di
mensiunile lor sufletești, 
resursele lor de omenie, 
de sensibilitate și de dă
ruire in numele unor idei 
generoase. Unii, asemeni 
inginerului Victor Iorga, le 
au și le aduc ei înșiși la 
lumină. Alții le țin as
cunse, incit se simte ne
cesară prezența altcuiva, 
sau a unei confruntări de 
excepție — care să le a- 
ducă la suprafață, să _ le 
releve (Nacu, Ena, bătri- 
nul Iorga etc. ; de la un 
anume punct in sus și 
un alt personaj, Ion Po
pescu). După cum, dimpo
trivă, alte personaje trimit 
cu gindul la „sondele pă
răsite", epuizate prin ex
ploatare, sau, de la înce
put, sterile, pu-stii, dezmin
țind încrederea, speranțele 
celor care le-au inălțat, 
(așa, de pildă, carieristul 
ipocrit Tit Nistor in invo
luție față de anii studen
ției Și, iarăși, pină la un

inginer 
pasiune 
pentru

clujeni
le Apollo

Artiști
Galerii

PROGRAMUL I

Trei artiști clujeni: MA
RIA ȘAROLTA CIUPE. 
EGON MARC LOWITII 
și FLORIAN ALEXAN
DRU MILAN și-au pre
zentat la Apollo reali
zările lor. Expoziția nu 
înseamnă o simplă ..lua
re de cunoștință" ; ea 
are importanta unei mai 
depline conturări a ce
lor trei personalități ar
tistice in contextul fruc
tuoaselor 
nerale de 
alăturate

intensificate din simpla 
sugerare, Încărcate de 
căldura umană a surprin
derii și re-modelării lor 
in limbajul linii, al mar
murei sau al linogravu- 
rii. O aceeași mare pasiu
ne și concentrare asupra 
materialului ii apropie

configurări cu rezonanțe 
de măști folclorice (Vră
jitoarele). Mai curind au
rul este cel care aduce 
un accent propriu, de 
prețiozitate și sărbătoare 
lipsită de orice ostenta
ție, întregii viziuni, es- 
tompindu-și in alb tim-

strădanii 
la noi. 
intr-o armo

nică unitate a expune
rii nu numai trei sti
luri personale închegate, 
stăpîne pe modalitatea 
lor de expresie, dar și 
trei genuri de artă plas
tică, bazate pe dialogul 
cu trei materiale distinc
te : tapiserie, sculptură 
și gravură.

Fiecare din cei trei ar
tiști își reliefează perso
nalitatea cu forța unei 
marcante autenticități, se 
întregesc prin aceeași 
concepție de bază a ar
tei lor : a unei sugestive, 
esențializatc, profund liri
ce re-conflgurări a realu
lui. Formele realității în
conjurătoare nu sint ne
gate, dimpotrivă : reies

; CAiNBT PUS nc
spre decantarea unor uni
versuri de fantezie și 
poezie.

Păsări de-o delicată 
grație aeriană (Pasărea), 
copaci (Arbore, Mesteceni) 
sau simple Reflexe sint 
evocate discret in valora- 
ția nuanțată a unor culori 
mate : cafeniu, cenușiu 
către puternic alb, in ta
piseriile Măriei Ciupe. 
Culorile vii, contrastan
te : roșu, albastru se 
pierd aproape neobserva
te în vibrația linii și ră
sar frenetic doar intr-una 
din acele fantast insolite

brul de metalică strălu
cire (Eliberare, Fructul 
de Aur).

Datorită însăși structu
rii sale solide, compacte, 
volumetrice, marmura ii 
oferă sculptorului Ldwilh 
posibilitatea plăsmuirii 
unor personaje — de or
din estetic — mai dirz 
pregnante, folosind ace
eași stilizare uman-expre- 
sivă. O mare ardoare a 
irumperii, a vădirii miș
cării, ' o mișcare tumul
tuoasă, .imprimă o anu
me monumentalitate de 
ordin interior și trage

forma spre ritmul evoca
tor și pur (Mesaj, Tors 
eroic. Victorie). Nervuri
le marmurei nuanțează 
mișcarea, o 
sensibilizează 
pietrei, dau un freamăt 
de viață in plus. Aceasta 
reiese pregnant mai cu 
seamă in lucrarea Dem
nitate.

Ritmul învăluitor al o~ 
t perelor tuturor celor trei 

artiști reiese însă poate 
cu și mai multă pregnan
ță in monotipiile combi
nate cu linogravură ale 
lui Florian Milan, cel maL 
tinăr dintre expozanți 
Culoarea și linia iși 
vorbesc în aceste gravuri 
într-un chip intim, ce de
pășește grafica și atinge 
picturalul. De remarcat 
reminiscențele 
din Nostalgie, 
Șarjă de oțel sau in Pre
ludiu și Fugă sau Com
poziție, preocuparea de a 
împrumuta lucrării plasti
ce ceva din sugestiile 

, muzicii

colorează, 
duritatea

figurale 
Tezaur,

Nina STANCULESCU___ —__J■L

Pe agenda cenaclurilor literare
Periodic, numeroși iubitori ai 

scrisului din Capitală se reunesc 
în cadrul celor 22 de cenacluri li
terare care funcționează pe lingă 
case de cultură, cluburi ale tinere
tului sau sindicale, in școli și fa
cultăți.

Au devenit bine cunoscute, și au 
de acum tradiție, cenaclurile Aso
ciației scriitorilor bucureșteni. al 
revistei „Flacăra", al studenților 
filologi, care se bucură permanent 
de participarea și îndrumarea unor 
apreciați creatori și critici. La fel 
de cunoscute au devenit cenaclul 
„Săgetătorul" — al elevilor din Ca
pitală — cu o bogată agendă de

manifestări cultural-artistice, des
fășurate la sediul Ateneului tine
retului, cenaclul autorilor de lite
ratură științifico-fantastică, cel al 
profesorilor bucureșteni de limbă 
și literatură română, cit și cenaclu
rile „George Bacovia", „George 
Călinescu", ..Tudor Vianu". „Bar- 
bu Delavrancea". ,,Tudor Mușates- 
cu“ ș.a. Pe lingă stimularea per
manentă a creației originale a ti
nerelor talente — preocupare per
manentă a acestor nuclee de pro
pagare a literaturii — cenaclurile au 
inițiat de-a lungul întregului an 
simpozioane și dezbateri pe teme 
ca „Literatura actuală și probleme

ale realității noastre socialiste", 
„Literatura pentru copii", „Creația 
tinerilor scriitori afirmați in revis
te’ și edituri", recitaluri consacrate 
operelor scriitorilor noștri clasici 
și contemporani, serj de muzică 
și poezie etc. La recenta consfă
tuire privind îmbunătățirea activi
tății cenaclurilor literare, organi
zată de Comitetul municipal 
București pentru cultură și educa
ție socialistă, au fost stabilite și ci- 
teva acțiuni cu caracter de nouta
te, intre care menționăm concur
suri tematice pentru amatorii de li
teratură, arhive fotografice și fo
toteci ale cenaclurilor și altele.

oripunct. Ion Popescu, 
Marin Cosmuș).

Apreciind deopotrivă 
competența și curajul in
ginerului Iorga, mai vîrst- 
nicul inginer Nacu îl spri
jină dar il și avertizează 
asupra marii responsabili
tăți, asupra riscurilor în
drăzneței tentative care 
este „Sonda 403". Cel din
ții trece peste avertismen
tele primite (mizind pe al
te rațiuni tehnice care se

„adincimilor" stă în pri
mul rind in conturarea 
citorva tipuri umane, ale 
căror dimensiuni se cris
talizează in procesul mun
cii, in mediul industrial. 
Din păcate, conflictul sau 
conflictele — vitale in in- 
plinirea oricăror eroi dra
matici — sint in i 
măsură aparente sau 
plorate la suprafață, 
frunlările directe sint 
ține, decantările de

mare 
i ex-

In- 
t pu

fă

conflictelor care se anga
jează efectiv in piesă. Ca
rențe in privința exigen
țelor stilului dramatic (re
plici discursive, in momen
te de mare tensiune ; mo- 
noloage prea lungi, gran
dilocvente ; tentative filo- 
zofante) atîrnă și ele greu 
in cumpănă.

Adoptind „Adincimi" — 
în dorința legitimă de a 
avea in repertoriu o piesă 
inspirată din realitățile de

A D I N C I M 1“
de CONSTANTIN CHIRIȚA

LA TEATRUL DE STAT DIN SIBIU

dovedesc insuficiente), 
rupția amenință să 
mari ‘ravagii materiale 
sacrificii umane. E oprită 
printr-un gest eroic, făcut 
de „vinovat" cu prețul 
vieții. Tinârul inginer Ior
ga dispare. Exemplul său 
rămine viu. Făclia pa
siunii profesionale și a 
frumuseții morale trece la 
ceilalți, care o fac din ce 
in ce mai luminoasă, mai 
dogoritoare. Va apărea un 
alt, mai tinăr Iorga — pe 
numele său Dornea (per
sonaj interpretat La tea
trul din Sibiu de același 
actor), care va fi fascinat 
de intuițiile de savant ale 
celui dispărut. Nacu va 
prelua proiectul. Ena, in
ginera care l-a iubit mai 
mult in taină pe Iorga, va 
păstra Și va transmite, o- 
dată cu memoria, și zes
trea umană a acestuia. Tit 
iși va pierde creditul 
cei din jur.

Interesul principal

La

al

dincime" ..sondate"
cu parcimonie dar, mai 
ales, nu cu suficientă pu
tere de convingere, 
butind *' ------- '
parțial 
rilor. 
mai 
unor __ ____
(nu îndeajuns de motivate 
artistic) ale unor mentali
tăți și atitudini * ” 
muncă — sub 
unei personalități 
plarc.

Mesajul piesei este evi
dent unul tonic, construc
tiv. Forța lui de a trece 
rampa, mobilizind specta
torii, suferă insă de pe 
urma lipsei de acuitate a

. ........ ...... neiz-
să stirnească decit 
interesul spectato- 
„Adincimi“ 

degrabă c 
convertiri

reface 
diagrama 

pozitive

față do 
impulsul 

exem-

azi, din confruntările dra
matice ale inginerilor și 
muncitorilor angajați in
tr-un cit mai grabnic pro
gres social și economic — 
realizatorii spectacolului 
de la Teatrul din Sibiu 
(regia : Mans Schuschnig, 
scenografia ; Helmut Stiir- 
mer) s-au apropiat cu a- 
tenție de text, izbutind 
să-i asigure o notabilă 
consistență scenică, să 
confere personajelor o 
inedită coerență, conturin- 
du-le cu pregnanță tribu
lațiile sufletești ori de 
mentalitate. Felul in care 
au fost orientate compozi
țiile actoricești, sublinie
rea insistentă a unor anu
me replici au urmărit, 
(nu odată cu succes), sub
linierea mesajului de 
inaltă etică comunistă al 
piesei. Un relief special 
capătă scenele, concise in 
spectacol, ce subliniază 
cinstea și puterea de dă
ruire a muncitorilor de la

schdă. Marius Niță i-a 
transmis lui Victor Iorga 
(personaj realizat literar 
mai mult prin acte decit 
prin replică) dincolo de 
forța de captație a unei 
ținute frumoase și voci 
melodioase, alte trăsături 
de natură să-i susțină și 
să-i sugereze noblețea și 
complexitatea ; pasiunea 
profesională arzătoare iar 
alături de calmul marilor 
certitudini, neliniștea și 
nervozitatea înfăptuirii 
lor. Prin jocul ei delicat 
și discret, pindit însă de 
pericolul dovitalizării și al 
depersonalizării. Geral- 
dina Basarab (Ena) a spri
jinit mai ales procesul de
velopării frumuseții și e- 
roismului lui Victor iorga. 
De un patetism notabil, 
Ion Buleandră a interpre
tat pe inginerul Nacu lup- 
tindu-se cu retorismul 
textului, in spiritul unei 
compoziții mizind pe so
brietatea mijloacelor și pe 
interiorizare. Cea mai bu
nă performanță — in ra
port cu insuficiențele per
sonajului literar — mi s-a 
părut a fi realizată însă de 
Mircea Ilindoreanu, care a 
estompat (prin emisie, 
prin gestică) o bună parte 
din balastul de vulgarita
te al lui Ion Popescu. Prin 
compoziția minuțioasă pe 
care a conceput-o, el a jus
tificat modificarea de ati
tudine dinspre final. Un 
personaj pitoresc, fără 
exagerări, realizează cu 
profesionalitatea-i cunos
cută Costel Rădulescu. 
Convingători au fost și 
Ovidiu Stoichltă (carieris
tul Tit Nistor) șl Avram 
Besoiu (Iorga-tatăl) deși 
nu trebuie trecut cu ve
derea faptul că excesele 
compoziționale s-au făcut 
simțite adesea — cei doi 
actori iusLstind prea mult, 
jucind prea marcat fiecare 
replică, fiecare gest

Natalia STANCU

_______ J

9.00 Teleșcoală
10,00 Telex.
10,03 Municipalitatea răspunde 

bucurcșteanulul.
10.25 Scene de balet. Dansuri po- 

lovțiene din opera „Cneazul 
Igor“ de Alexandr Borod.’n. 
Interpretează ansamblul de 
balet al Teatrului Mare Aca
demic de Stat din Moscova.

10,40 Film pentru tineret : „Pe 
răspunderea mea". Regia : 
Paul Călinescu.

12,00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricultură. Cul
tura plantelor de cîmp • Pâ- 
mtntul trebuie ținut lntr-o 
bună stare de cultivare 
• Buruienile dljmulesc recol
tele. Cum luptăm împotriva 
lor 7 Aspecte economice pri
vind cele două situații.

17.30 Curs dc limba rusă. Lecția 
71. Prezintă conf, unlv. dr. 
Victor Vascenco.

10,00 Telex.
10.03 Tragerea Pronoexprcs.
18.15 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală. „Tehnică șl agricul
tură".

18,35 Clntă corul Căminului cul
tural din Dăbuleni-Dolj.

18.50 Terra '73. Cărbunele — o re
venire spectaculoasă In ac
tualitatea energetică.

10.20 1001 de seri : Șoricelul moto
rizat (IV).

19.30 Telejurnal a Cincinalul îna
inte de termen, 1973 — an 
hotărî tor.

20,00 Cîntecul săptămînil : „Drag 
mi-e jocul românesc". Inter
pretează Gabriela Teodorescu.

20,05 Teleobiectiv.
20.20 Tclecinemateca, Ciclul

rard Phliipe". „Jucătorul". 
Regia : Claude Autant Lara.

21,55 Gala maeștrilor : Leonid Ko
gan.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Ni
colae Teclu.

20.30 Ritm și melodie cu : Frank 
Schdbel, Mlcko Hirota, Bisser 
Kirov, Selena Jones. Julio 
Iglesias. înregistrări din Fes
tivalul „Oricui de aur" 1973.

21,00 Telex.
21,05 Omul de lingă tine. „Meteo

rologi la înălțimi".
21.25 Recitalul pianistului Dan Grl- 

gore. In program : Miniaturi 
de Scriabin șl ChopLn.

21.50 Din lirica Renașterii italiene. 
22,05 Pagini muzicale din „Albu

mul duminical".

cinema
o Veronica sc întoarce : PATRIA
— 9; 11J5; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Marele vals : LUCEAFĂRUL —
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, CA
PITOL — 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30: 21.
a Intlmplări cu Cosa Nostra : 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16,15;
18,45; 21. BUCUREȘTI — 8.45; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21, FAVORIT — 
0,15; 11,30; 13,45; 16; 13,15; 20,30.
• Fata din Istanbul : FESTIVAL
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30: 20,45.
• Jullane : LUMINA — 9,30; 12; 
14,30; 17,30; 20,30.
a Morgiana : CENTRAL — 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15 : 20,30.
• Petrecerea : VICTORIA — 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
• Program dc desene animate
pentru copil : DOINA — 11,30; 16. 
a Cortul roșu : DOINA — 8,45;
12,45; 17,15; 20.
• Torino Negru : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45. FLAMURA — 9; 1L15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30.
a Evadarea : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
a Generalul doarme în picioare : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
e Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : VIITORUL — 
16; 18; 20.
o Monte Carlo : TIMPURI NOI — 
9.15—20.15 în continuare.
a In munți crește un brad verde i 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.15.
© Ultimele șase minute : BUCEGI
— 15.30; 18; 20,15, LIRA — 15,30; 
18; 20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Anatomia dragostei : PACEA
— 15,30; 17,45; 20. '
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : BUZEȘTI — 9; 11.15; 13.30; 
16: 18,15; 20,30. GLORIA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20.30, MODERNw5
— 9; 11.15; 13,30: 16; 18.15; 20,30.
a Vifornița : FLOREASCA —
15,30; 18; 20,15.
a Cu cărțile pe față : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20.15.
o 100 de lei : COSMOS — 15,30;
18; 20,15. ,,
a Bună seara, doamnă Campbell : 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20,15, 
COTROCENI — 15.30: 18; 20.15.
• Ancheta poștașilor : MUNCA
— 16: 18: 20. ~
a Ultimul tren din Gun Hill : 
FERENTARI — 15.30: 13; 20,15.
0 Monolog : RAHOVA — 15.30;
18; 20,15.
o Doi pe un balansoar : POPU
LAR — 15.30: 18: 20,15.
a Omul din La Mancha : VOLGA 
— 9.30; 12.15; 15; 17,45; 20,15.
o Love story : UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.
© In arșița nopții : CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20.15.
a Omul de dincolo : VITAN — 
15,30; 17.45; 20.
a O floare și doi grădinari t 
MOȘILOR — 9: 12,30; 16; 19.30.
o O afacere pe cinste : PRO
GRESUL — 15,30; 18: 20.15.
a Vagabondul ; FLACĂRA — 9; 
12,30; 16; 19,15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital de lieduri din crea
ția românească șl universală. Pre
zintă : Nina Cassian șl Valeriu 
Râpcanu — 19.
• Opera Română : Madamo
Butterfly — 19.
A Teatrul de comedie : Preșul 

e Teatrul Național „Vasile Alec
sandri" din Iași (în sala Come
dia a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") ; Istoria hieroglifică 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Valentin și Valen
tina — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. 
Washington — 19,30, (sala Studio): 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Glulești : Llola — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17.
a Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să no vezi 
dlseară — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popescu 
— 19.30.
• Circul „București" : Gala acro
baților — 19,30.
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PS'MtRI IA CONSILIU. DE MINIȘTRI Cronica zilei Primire la C. C. al P. C. R. Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășul II ie Vrrdrț. prim-vice- 
pirsodintc al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a 
năimit marți la amiaza pe Jăn Grc- 
Rt>r. vicepreședinte ol Consiliului de 
'i nis'-i a] Republicii Socialiste 

C ho ;<>vac’. conducătorul delegației 
ornamentale cehoslovace care 

’a hicrurib’ celei de-a Vlî-a 
- 5ium a Comisiei mixte cuverna- 
mentale rom ano-cehoslovace de co
laborare economică și tchnico-ș* 1 in-

Tovarâșul Manea MAneeru. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit marți la amiază pc Robert 
Smith, prim-vicepreședinte al firmei 
..Control Data Corporation", și pc Ro
bert Hennessy, consilierul președin
telui firmei pentru relațiile cu străi
nătatea.

în cursul convorbirii care a avut 
toc au fost analizate stadiul aplică
rii măsurilor de colaborare și coo-

vremea
Teri in țară : Vremea a continuat 

*â se încălzească în toate regiunile 
tării. Cerul a fost variabil, mai mult 
noroș in cursul dimineții când. in 
rt gidnea de munte, a continuat să 
ningă, iar in sudul Banatului. pe 
alocuri. s-au semnalat precipitații 
sub formă de lapoviță și ninsoare. în 

Sudul Olteniei a plouat. După-amia- 
ză. precipitațiile au încetat. Vintul 
a suflat slab pină la potrivit, cu in
tensificări in zona de munte, unde

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

MUȘCHETARII,
In gardă pentru

OLIMPIADĂ!
Scrima românească a pășit — in 

acest prim an al ciclului olimpic ce 
se va încheia in 1976 — cu loturi in 
marea lor majoritate reintinerite. 
Rezultatele anului (cucerirea ..Cupei 
Europei" la feminin, o medalie de 
aur și una de argint la Universiadă, 
o medalie de bronz la mondiale, 
două locuri I în turneul armatelor 
prietene. cite un loc I in turneele de 
la Moscova și Paris) vin să demon- 
<rcze că. deși intr-o componență 
nouă, echipele noastre au intrat și 
in an in lupta finală pentru
medalii la multe dintre competițiile 
de valoare mondială.

Performanțele scot in evidență încă 
o dată valoarea echipei feminine de 
floretă, care continuă să rămină pro
ba nr. 1 a scrimei noastre. E îmbu
curător că ..noul val" introdus in lot 
și chiar in echipă (Magdalena Bar- 
toș. Viorica Druca) s-a integrat foar
te bme. aducindu-și contribuția, ală 
turi de consacrate, la obținerea re
zultatelor de care aminteam mai 
înainte. Fără discuție că performan- 

t ținub In a st m nu repre
zintă limita posibilităților floretiste- 
lor noastre.

La proba masculină de floretă. în 
condițiile retrageri: unora dintre ti
tularii din anii trecuți (Mureșan. 
Falb. Haulder) nu s-a produs același 
' nomen ca în proba feminină. Mi
hai Țiu (locul III in ..Cupa mondia
lă" pe acest an. un fel de FILT al 
scrimei) continuă să rămină o „fru
moasă floare", cu care insă in nici 
m caz nu se poate face primăvară. 

I,i partea a doua a anului s-au ob- 
cr nat citeva tentative de ieșire din 
anonimat din partea colegilor lui 
Tiu. pe care le considerăm promită- 
toare : Tudor Petruș. Ștefan Arde- 
Iranu, Constantin Niculescu, chiar 
M:hai Bănică și Adalbert Kuki. Dc- 
s gur. toți sint Încă in etapa acumu- 
jariior cantitative, dar transformarea 
lor in evoluții calitative trebuie in
tr-un fel forțată.

Si spadasinii au avut două perioa- 
j . stat la
un fenomen invers : au obținut re- 

încă de la primul concurs al 
anului — ..Cupa Martini", apoi la 
turneele de la Paris și Moscova, pen
tru ca. in continuare, să evolueze 
c i vădite semne de oboseală fizică 
sau nervoasă. In această din urmă 
situație 6: rezultatele au fost mai

R iadele din acest an ale scrimei 
noastre, deși apreciate ca bune, pu
teau atinge, totuși, cote și mai înalte. 
Da- in nfara cauzelor arătate mai 
înainte, ele au-mai fost influențate 
și de alți factori. Atit la nivelul u- 
nor secții care dau sportivi lotului 
(in special cele din provincie), cit 
și in cadrul echipelor reprezentative, 
rr 2.mul de muncă nu a fost atit de 
su ținut cum il impunea acest ince 
put de ciclu olimpic, mai ales .in 
condițiile ciad tinerii (20—23 an!» 
formau majoritatea.

Apoi, in rindul unor noi promovați 
a apărut — prematur am putea spu- 
r.z, _  fenomenul de automulțumire
De asemenea, chiar la nivelul unor 
trăgători mai experimentați persista 
unele deficiențe de ordin tehnic...

Deci, primul an postolimpic ne-a 
oferit posibilitatea să constatăm că 
dispunem de garnituri de sportivi 
talcntați — ca și de antrenori 
ce și-au arătat capacitățile. Toți, 
împreună, ținind cont de rolul scri
mei in sportul olimpic românesc, de 
sarcinile ce revin acesteia. trebuie 
sâ-si dubleze efortul, calitativ si can
titativ. să analizeze sincer și deschis 
fiecare etapă de pregătire. fiecare 
succes sau infringere. astfel încit fă 
demonstreze că scrima a fost, este și 
va h un sport olimpic fruntaș.

Octavian V1NT1LĂ

PRONOSPORT
CISTlGuniLE CONCLT.SULVI 

DIX 16 DECEMBRIE 1973
Categoria I : (13 rezultate) 11 va

riante 10* <, a 8 379 lei.
Categoria a Il-a t (12 rezultate) 3 

variante 50"., a 1 658 Jei. 9 variante 
25‘» a 829 leL 296 variante 10% a 
332 lei.

Categoria a TII-a : (11 rezultate)
<55,20 variante a 364 lei.

I-a primire au pnrticipal Ion Pâtan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- 
nijtri. președintele părții române in 
comisie, precum ?i Miroslav Sulek, 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

în timpul convorbirii, desfășurată 
hvr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost examinate posibilitățile exis
tente in vederea dezvoltării relații
lor de coopenare economică, tchnlco- 
s’iințlfică dintre România și Ceho
slovacia.

♦

perare stabilite prin înființarea so- 
c 'tații mixte „Rom Control Dala1', 
precum și noi posibilități în vederea 
dezvoltării acestei colaborări intre 
firma americană și întreprinderile 
românești din domeniul tehnicii de 
calcul.

La primire a asistat Cornel Mi- 
hulecca, adjunct al ministrului in
dustriei construct iilor de mașlnl- 
unelte șt electrotehnicii.

(Agerpres)

a viscolit zăpada. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila intre minus 3 
cradc la Joseni și plus fi grade la 
Mangalia. Constanța șl Sf. Ghcorghc- 
Dcltă. In București : Vremea a con
tinuat să se încălzească. Cerul a fost 
variabil. Temperatura maximă a fost 
de plus 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20. 21 șt 22 decembrie. In țari : Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitați: locale. Vint moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre minus 12 și minus 2 grade, 
mal ridicate in a doua parte a In
tervalului. iar maximele intre mi
nus 4 și plus 6 grade Ia București : 
Cerul va fi temporar noros. Preci
pitații slabe. Vint slab pină la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

în citeva rînduri
• Ieri, in aula l.P.G.G. din Capi

tală. a inceput meciul de baraj pen
tru desemnarea campionului națio
nal de sah dintre marele maestru 
internațional Florin Gheorghiu și 
maestrul international Victor Ciocîl- 
tea. Prima partidă. tn care Florin 
Gheorghiu a avut piesele albe, s-a 
încheiat remiză la mutarea a 21-a. 
Astăzi, cu începere de la ora 16.00, 
este programată partida a doua. • La 
Miercurea Cluc s-a desfășurat ieri 
seară lntilnirca internațională de ho
chei pe gheață dintre selecționata 
divizionară a României și formația 
cehoslovacă Slezan Opava. Hoche- 
iștii români au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (2—1, 1—1, 1—1). prin 
golurile marcate de Axinte, V. Hu- 
țanu, Tone și Costea. Astăzi, cele 
două echipe vor susține partida re
vanșă. • La 22 decembrie. In sala 
..Coubertin" din Paris va avea loc un 
turneu fulger de handbal masculin, 
la care va participa și echipa Româ
niei. întîlnirile se vor disputa in 
două reprize a 15 minute. • Schio
rul italian Piero Gros, cîștigind pro
ba de slalom special din cadrul con
cursului internațional de la Vipiteno. 
conduce in clasamentul pentru „Cupa 
mondială". • Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Tuapse, haltero
filul sovietic de categorie mijlocie 
Vladimir Riienkov a stabilit două 
noi recorduri mondiale : 161,500 kg 
la stilul smuls și 357,500 kg la to
talul celor două stiluri. • Ancheta 
agenției „Associated Press" pentru 
desemnarea celor mai buni 10 spor
tivi din lume l-a ales, ca și alte

Resursele minerale
(Urmare dlD pag. I) 

minerale existente, o atenție deose
bită a fost acordată determinării re
zervelor cu conținut de substanță 
utilă scăzut, in vederea valorificării 
industriale a acestora. în ultimii ani, 
prin lucrările de cercetare geologică, 
au fost puse in evidență impor
tante zăcăminte metalifere cu con
ținut sărac, intre care banaiite cu
prifere la Moldova Nouă și andezite 
cuprifere în Munții Apuseni. In pre
zent sint in curs de desfășurare 
programe privind elaborarea de stu
dii complexe șl de cercetări, la care 
concură toți factorii interesați din 
economia națională, referitoare la 
organizarea unor exploatări de foarte 
mare capacitate, asigurarea unor 
echipamente de exploatare de mare 
randament, proiectarea si realiza
rea unor uzine de prelucrare bene
ficiind de un ridicat nivel de auto
matizare, po baza cărora urmează a 
fi stabilite soluțiile tehnice cele mai 
corespunzătoare, astfel ca valorifi
carea superioară și economică a 
acestor importante resurse să poală 
fi asigurată.

Ca urmare a cercetărilor geolo
gice ample efectuate. în special, in 
ul’imele perioade, au fost contu
rate importante rezerve de șisturi 
bituminoase in zona Anina, de 
mercur in Munții Harghita, de dis- 
tern in Munții Lotrului, de nisipuri 
titanifere in Oltenia și Delta Dună
rii sa. Valorificarea acestor sub
stanțe pune încă unele probleme 
atit in sectorul industriei extractive, 
cit și in sectoarele prelucrării și 
consumului, care urmează să-și gă
sească rezolvarea prin studiile și 
cercetările aflate in curs de desfă
șurare ?i in care sint angrenați spe
cialiști de înaltă calificare și cu ex
periență profesională, din cadrul mi
nisterelor minelor, petrolului și geo
logiei, energiei electrice. Industriei 
construcțiilor de mașini grele. In
dustriei metalurgice ș.a.

în legătură cu resursele de ele
mente rare și disperse din zăcă
minte proprii sau asociate cu alte 
substanțe, deși s-au efectuat nume
roase cercetări șl studii In vederea 
determinării, cit și a recuperării lor. 
problema nu a fost rezolvată decit 
parțial. râminind ca o sarcină dc 
viitor care să preocupe specialiștii 
din chimie și metalurgie, pină la 
soluționarea el finală. Concomitent, 
este necesar ca și geologii să aoorde 
in continuare o atenție deosebită

Marți după-amiază, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe. 
a primii in audiență pe Torfinn Of- 
lodal, noul ambasador extraordinar 
șl plenipotențiar nl Norvegiei in Re
publica Socialistă România, in legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

★
Cu prilejul aniversării a 25 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomati
ce intre Republica Socialist A Româ
nia si Republica India, marți, am
basadorul Indiei la București, V. K. 
Abuja, a oferit un dejun in onoarea 
ministrului afacerilor externe al 
României, George Macovescu.

★
Marți seara, ministrul afacerilor 

externe. George Macovescu. cu soția, 
au invitat la un concert, in sala Ate
neului Român, pe membrii corpului 
diplomatic din București. Au asistat 
Vaslle Gllga șl Nicolae Ghenca, ad
junct! ai ministrului, cu sqliilo. re
prezentanți ai vieții culturale și ar
tistice, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe. La con
cert. in al cârui program au figurat 
lucrări din repertoriul românesc șl 
universal, și-au dat concursul corul 
„Madrigal", dirijat de Marin Con
stantin, artist emerit. Orchestra de 
instrumente vechi a Radioteleviziu- 
nii române, sub conducerea dirijo
rului Ludovic Baci, soliștii Emilia 
Petrescu, artistă emerită, și Wolfgang 
Gilt tier.

Concertul s-a bucurat de un deo
sebit 6UCCCS.

★
Delegația Uniunii Centrale a Coo

perativelor Agricole din Republica 
Arabă Egipt, condusă de Ahmed 
Vounes, membru al Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Arabe, pre
ședintele Uniunii Centrale a Coope
rativelor Agricole, care a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit, 
marți dimineața. Capitala.

In plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de Titus 
Popescu, vicepreședinte al U.N.C.A.P., 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

agenții și ziare, sportivul nr. 1 al 
anului pe campionul mondial de au
tomobilism. Jackie Stewart. Singurul 
jucător de tenis din lume inclus pe 
lista celor mai buni 10 sportivi ai 
anului este Ilie Năstase, clasat pe 
locul 6. • La Moscova s-a disputat 
meciul amical de volei dintre echi
pele feminine Penicilina Iași și Lo
komotiv. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 3—0 (15—9. 19—17, 16—14) 
In favoarea sportivelor sovietice.
• Cea de-a 5-a ediție a „Cupei cam
pioanelor europene" de șah s-a în
cheiat la Vrnjacka Banja cu victoria 
Hiaestrei sovietice Alia Kușnir, care 
a terminat concursul neînvinsa, to
talizing! 10 puncte din 13 posibile. 
Reprezentanta noastră, Gertrude 
Baumstark, s-a clasat pe locul 4—5, 
la egalitate de puncte (8.5) cu Vo- 
kralova. • La Oslo s-a disputat în- 
tllnirea de handbal Norvegia — Bul
garia. ultima din cadrul grupei a 
3-a preliminare a campionatului 
mondial masculin. Victoria a revenit 
gazdelor cu 17—13. dar pentru tur
neul final al campionatului mondial 
s-a calificat, formația Bulgariei. • In 
ziua a doua a turneului dc hochei 
pe gheață pentru „Premiul ziarului 
Izvestia" : Finlanda — Suedia 5—2 
(0—0, 3—0, 2—2). U.R.S.S. — Polonia 
10—1 (4—0. 5—1. 1—0). • La Sofia, 
in cadrul concursului de tenis pen
tru „Premiul televiziunii bulgare", 
cuplul bulgar alcătuit din frații Bo- 
jidar șt Matei Pampulov a întrecut 
cu 6—3. 6—l perechea Sântei, Marcu 
(România).

identificării de noi rezerve de ase
menea substanțe, care pe plan mon
dial iși găsesc o utilizare din ce in 
ce mai largă in cele mai moderne 
ramuri ale industriei.

Avind in vedere sarcinile trasate 
dc Congresul «al X-lea și de Confe
rința Naționala ale partidului, în ulti
mii «ani «au fost realizate două mari 
acțiuni, cu scopul de a inventaria 
totalitatea resurselor minerale fluide 
și solide de care dispune țara noas
tră. încheiate cu succes, prin efor
turile conjugate ale Comisiei Repu
blicane de Rezerve Geologice, pre
cum și ale ministerelor de resort 
și ale altor organe interesate, aceste 
acțiuni constituie un exemplu de 
colaborare eficientă, de rezolvare 
colectivă a sarcinilor. în acest sens 
sint de remarcat eforturile depuse 
de către comitetele executive ale 
consiliilor populare Județene pentru 
cunoașterea resurselor minerale pro
prii, destinate a avea o utilizare 
locală, fapt care aslgur.â premisele 
valorificării intense și in viitor a 
intregit game de resurse minerale 
aflate la dispoziția județelor. Efec
tuarea acțiunilor de reconsâmint-i.i- 
ventar. in «afara faptului de a fi. da* 
posibilitatea cunoașterii cit mai 
reale a fondului național de rezerv?, 
a permis evidențierea unor concluzii 
cu privire la structura acestora, 
in funcție d? gradul lor de cunoaș
tere și de valorificare, precum și cu 
privire la necesitățile șl posibilitățile 
de utilizare a unor resurse care, 
pină in prezent, au fost atrase in
tr-o măsură insuficientă sau n-au 
fost atrase deloc in circuitul econo
mic. Astfel, din fondul total de re
zerve, pentru o parte posibilitățile 
de exploatare nu sint Încă suficient 
clarificate. Dată fiind cantitatea re
lativ importantă a acestor rezerve 
este necesara reconsiderare* situa
ției lor, in sensul determinării po
sibilităților de valorificare, in lu
mina progreselor realizate in țară 
șl in străinătate pe linia tehnologii
lor de exploatare minieră, a tehno
logiilor de prelucrare ți ținind sea
ma de apariția unor no! domenii 
de utilizare, de necesitățile prezente 
și de perspectivă ale coonomiel na
ționale. precum și de conjunctura 
economică Internațională. în această 
privință, atenția organelor de resort 
va fi îndreptată in direcția reana- 
llzării situației zăcămintelor de fier 
cu conținut sărac, a resurselor de 
dolomite, a silicațllor dc mangan și 
fier, precum și a feldspaților din

Marți dimineața, tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al R.C.R.. a primit delegația de 
activiști ai P.C.U.S.. condusă de to
varășul A. A. Smirnov. 6ocret«ar al 
C.C. al P.C. din Blclorusla, care, la 
Invitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită în schimb dc experiență in 
țarA noastră.

JjA primire a participat tovarășul 
Mihai Marinescu, membru al CC. 
al P.C.R., prtm-vicepreședinto al 
Consiliului Contra! de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale.

A fost prezent N. V. Maslennikov,

Lucrările Comitetului Executiv al F. M. T. D.
Ieri au continuat la București lu

crările Comitetului Executiv al Fe
derației Mondiale a Tineretului De
mocrat. în cadrul dezbaterilor nu 
luat cuvîntul reprezentanți al Fede
rației Tineretului pentru Eliberarea 
Vietnamului de sud. Uniunii Tinere
tului Muncitor ..Ho $i Min" din 
R.D. Vietnam. Mișcării Tineretului 
Comunist Francez, Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din R.P. 
Bulgaria, Uniunii Tinerilor Comu
niști din Cuba, Federației Tinere
tului Comunist Italian, Uniunii Tine
retului Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană, Federației Uniuni
lor Socialiste ale Tineretului din 
R.P. Polonă. Comitetului Internațio
nal al Mișcărilor pentru Copii și A-

Sesiune de comunicări științifice cu tema:

„Tehnici și metode moderne de control 
al calității produselor"

Timp de două zile a avut loc la 
Craiova o interesantă sesiune de co
municări științifice pe tema : „Teh
nici și metode moderne de control al 
calității produselor", organizată de 
către Centrul de statistică matemati
că al Academiei române. Societatea 
de științe matematice din Republica 
Socialistă România, Inspectoratul 
General de Slat pentru Controlul Ca
lității Produselor, în colaborare cu 
consiliul județean de control munci
toresc al activității economice și so
ciale Dolj și Universitatea din 
Craiova. La sesiune au luat parte 
peste 300 cadre de conducere, specia
liști din întreprinderi. Au fost sus
ținute 31 do comunicări, care au avut 
scopul de a face cunoscute principii 
științifice și metode matematice șl

„Obiceiuri de iarnă“ într-o expoziție
..Creația artistică populară în obi

ceiurile de iarnă" se intitulează ex
poziția organizată dc. Muzeul de artă 
populară al Republicii Socialiste 
România, la Ateneul tineretului din 
Capitală. Cele 66 dc piese, reprezen- 
tind măști populare, capra și turca, 
diferite obiecte din lemn, piese de 
port, selecționate din valoroasa co
lecție a muzeului, ilustrează frumu
sețea și originalitatea artei noastre 
populare. Sint demne de toată admi
rația măștile de uncheș, de urit, de 
urs, create de Neculai Popa din ju
dețul Neamț, capra și turca de pe 
Valea Gurghiului, două din regiunile 
cu bogate tradiții in ce privește obi
ceiurile de iarnă. Rețin, de aseme
nea. atenția ploscile, cavalele, bu
ciumele, bitelc și piesele din portul 
colindătorilor : sumane, cioareci, de
sagi, traiste etc., provenind din dife
rite zone etnografice ale țării.

Tot aici, la Ateneul tineretului, 
Muzeul de artă populară a organizat

ale țării
diferite roci cristaline, a pegma- 
titelor și a unor roci comune, sub
stanțe care și-ar putea găsi o maî 
amplă utilizare in metalurgie, in in
dustria chimică și in industria ma
terialelor de construcție.

Este de menționat că in inventa
rul resurselor minerale aie subsolu
lui țârii. efectuat in perioada 
1970—1973 prin cele doua acțiuni de 
recensămint, nu s-au putut cuprinde 
și apele subterane, inclusiv cele mi
nerale și termale, care constituie o 
bogăție importantă a țârii noas
tre in cadrul dezvoltării prezente 
și de perspectivă, datorită mul
tiplelor utilizări ale acestora in 
toate domeniile de «activitate. Cu
noașterea sistematică a acestei pre
țioase resurse se allă la inccput și 
rămine ca o sarcină de actu.âlitate, 
importantă, intensifirarea cercetări
lor și studiilor cu privire la deter
minarea potențialului, in vederea 
asigurării unei gospodăriri raționale 
și a unor măsuri adecvate de pro
tecție a acestei bogății.

în domeniul valorificării intensive 
a rezervelor de resurse metalifere, 
ca urmare a progreselor reali
zate pe linia îmbunătățirii ran
damentelor dc preparare, precum și 
a creșterii productivității muncii, de
terminate de adoptarea unor măsuri 
de organizare științifică a procesului 
de producție și de aplicarea unor 
tehnologii perfecționate de exploata
re, s-au inregistrat rezultate însem
nate privind exploatarea unor por
țiuni din zăcăminte cu conținuturi 
mai scăzute, care in trecut erau evi
tate in procesul extracției. Ca atare, 
in aceste condiții, patrimoniul de re
zerve do bilanț valori ficabile ale 
zăcămintelor a crescut, fapt care a 
avut o influența pozitivă in asigura
rea valorificării mal complete a ză
cămintelor din țara noastră. In legă
tură cu valorificarea intensivă a re
surselor minerale, o preocupare .spo
rită va trebui să fie acordată In 
viitor asigurării unei conlucrări încă 
mai eficiente intre geologi și Ingine
rii de exploatare, in vederea dirijă
rii cit mai raționale a procesului de 
exploatare, avlndu-se in vedere dezi
deratul recuperării maximale a can
tităților de rezerve existente in zăcă
minte. în acest sens, eficiența muncii 
in colaborare a geologilor, minerilor, 
chimlștilor și metal urg iști lor trebuie 
apreciată nu numai in funcție de can
titatea și calitatea rezervelor identifi
cate. ci șl In funcție de gradul recu
perării maximale a tuturor substanțe
lor utile din zăcăminte. 

însărcinat' cu afaceri a.l. al U.R.S.S. 
la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
în (impui vizitei In țara noastră, 

delegația a avut convorbiri Ia C.C. 
al P.C.R., In comitetele județene Dolj 
șl Vilcea ale P.C.R., la conducerea 
unor ministere și Instituții centrale

Delegația a vizitat, de asemenea, 
obiective economice și soclal-culht- 
rnle din București șl din județele 
menționate.

în seara Aceleiași zile, oaspeții au 
părăsit Capitala, Indreptindu-se spre 
patrie.

doleseenți (C.I.M.E.A.), Tineretului 
Frontului Unit Național din Cambod- 
gla. Tineretului Democrat din Japonia, 
Federației Tineretului Comunist din 
Argentina, Comitetului Organizații
lor do Tineret din U.R.S.S. Tinere
tului Comunist din Columbia. Tine
retului Muncitoresc Socialist Ger 
man din R.F. Germania. Tineretului 
Revoluționar Mongol, Tineretului 
Comunist din Ecuador. Tineretului 
Comunist din Grecia. Tineretului A- 
vangărz!! din Costa Rica. Tineretului 
Liber German din R.D.G.. Federa
ției Tineretului Democratic din 
R.D.P. a Yemenului, Tineretului Co
munist din Anglia.

Lucrările reuniunii continuă.

de statistică matematică în rindul 
specialiștilor și cadrelor de conduce
re din întreprinderi pentru ca 
acestea să devină instrumente de lu
cru in acțiunea de ridicare a calității 
produselor. Sesiunea de comunicări 
s-a încheiat cu organizarea unor me
se rotunde ne ramuri de producție la 
întreprinderile „Electroputere". Com
binatul chimic Și întreprinderea de 
confecții Craiova despre activitatea 
concretă, de zi cu zi, a unităților res
pective, pentru a se găsi mijloace, 
metode, instrumente în vederea a- 
doptării unor măsuri imediate pentru 
îmbunătățirea calității produselor.

Nlstor TUICU
corespondentul „Sclnteii*

în acest an și alte expoziții intere
sante : „Ceramica populară româ
nească". „Cojocul în portul’ popular 

1 românesc1’, .Jucării tradiționale din 
■ceramică". „Formă și decor in-crea
ția artistică in lemn", „Ornament și 
culoare in textilele de interior". 
Aceste manifestări, însoțite de confe
rințe pe teme adecvate, au avut un 
ecou favorabil în rindul tinerilor vi
zitatori.

(Agerpres)
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Japonia: Sfîrșitul unui 
miracol

De citeva săptămîni, milioane de 
gospodine japoneze sint cuprinse dt 
o veritabilă febră a cumpărăturilor, 
în fiecare zi. ele se întorc acasă cu 
sacoșele pline. Tocmai la momentul 
cind economia japoneză părea a fi 
in pragul unei noi perioade de avint, 
mecanismul s-a blocat și arhipelagul 
nipon s-a transformat intr-o țară in 
care gospodinele au intrat In panică, 
cumpărind cu înfrigurare tot felul 
de m«ărfuri rare ar putea in curind 
să dispară de pe piață. „Miracolul 
japonez a luat sfirșit" — se jeluia 
zilelo trecute președintele uncia din 
cele mai importante firme industria
le japoneze.

Poate că asemenea previziuni sini 
pentru moment oarecum exagerate. 
Cert c-ste insa că econom:a japoneză 
se află strinsâ într-o adevărată men
ghină economică, intensitatea presiu
nii fiind egaLată doar de caracterul 
el neașteptat. Sufocat de penuria de 
combustibil, gigantul economic a in
ceput să tușească și să gifiie, criza 
dobindind cu rapiditate implicații 
politice. După două decenii de 
succese, Japonia se găsește acum In 
fața momentului adevărului. Penuria 
de combustibil, Intr-o țară depen
dentă — in proporție de 40 la sută — 
de petrolul din regiunile arabe, a 
proiectat o lumină necruțătoare a- 
supra fragilității unei economii care 
înainte părea înfr-o vertiginoasă 
creștere. Brusc și-au făcut loc un 
v«al de știri nefavorabile. Industria 
oțelului, sector hotăritor al econo
miei țării, raportează că nu mai dis
pune de rezerve de materii prime 
declt pentru 18 zile ; peste 100 de 
cargouri avind in calele lor mărfuri 
pentru export au rămas blocate in 
porturi datorită lipsei de combusti
bil — șl lista exemplelor a-ar putea 
Înmulți la nesfirșit. Se apreciază că 
in următoarele patru luni producții: 
industrială ar putea scădea cu 30 la 
sută, iar ritmul de creștere a pro
dusului național global — care timp 
de un deceniu a crescut cu regulari
tate cu peste 10 la sută — ar putea 
pentru prima dată să scadă cu 1 la 
sută !

Penuria de energie nu este sin
gurul motiv pentru brusca apariție 
de fLsuri in economia japoneză. „Tot 
timpul am trăit intr-o casă de hir-

BUCUREȘTI
Am primit cu multă plăcere telegrama de felicitare a Excelentei 

Voastre cu prilejul Zilei naționale a statului Bahrein și, o dată cu ex
primarea sincerelor mele mulțumiri și aprecieri, transmit Excelenței 
Voastre cele mal bune urări de sănătate șl fericire, de progres conti
nuu și prosperitate poporului dumneavoastră.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH
Emirul Statului Bahrein

R. S. CEHOSLOVACĂ

BRIGĂZI ALE HĂRNICIEI 

Șl COMPETENȚEI
Cadru solemn In- 

tr-una din sălile Hra- 
dului din Praga. Se 
afl.au aici mineri și 
oțelari care dobori- 
seră multe recorduri 
In producție, strun- 
garl. mecanici de lo
comotivă, zidari, cu- 
noscuți pentru fapte
le lor in întreaga ța
ră, ingineri și tehni
cieni cu multe ino
vații și invenții, zeci 
de alți fruntași in 
muncă. S-a făcut a- 
tunci o primă apre
ciere a unei largi 
mișcări. amplificată 
azi la scară naționa
lă, care și-a propus 
ca printr-o activitate 
chibzuită. gospodă
rească să obțină 
produse mai multe, 
mai bune și într-un 
timp cit mai scurt. 
Autorii ci — colecti
vele a 25 de întreprin
deri ale capitalei ce
hoslovace. Scopul — 
descoperirea și folo- 
șirea. in interesul în
tregii societăți, de noi 
rezerve ale producției 
și muncii. Pionierii a- 
cestei mișcări s-au 
constituit in brigăzi 
ingloblnd pe cei mai 
buni tehnicieni și 
muncitori ai între
prinderilor respective, 
oameni cu o recunos
cută autoritate profe
sională, cu pasiune $1 
dăruire în muncă. 
Acum un an și ju
mătate ei constituiau 
„modele" spre care se 
privea cu interes. As
tăzi ei constituie o 
permanentă în viața 
economică cehoslovacă 
pentru că, proliferînd 
continuu, au făcut să 
apară 60 000 de bri
găzi ale muncii socia
liste ce-și desfășoa
ră activitatea în peste 
3 600 de unități eco
nomice din toate sfe
rele vieții materiale. 
Cele mai importante

acțiuni și realizări in 
producție sint legate 
de existența și acti
vitatea lor.

Iată citeva exem
ple.

Se știe că de mun
ca siderurgiștilor din 
orașul Kosice depind 
rezultatele economice 
a cel puțin 140 de u- 
nități industriale ce
hoslovace. Nu o dată, 
din cauza unor în
tinderi in livrarea la
minatelor, in unele

CORESPONDENTA 
DIN PRAGA

din aceste întreprin
deri a fost pusă sub 
semnul întrebării în
deplinirea ritmică, la 
timp a planului de 
producție. Scopul e- 
sențial al activității 
celor 60 de brigăzi ale 
muncii socialiste din 
această mare unitate 
siderurgică este cu
prins în lozinca : „Nici 
o oră intirziere la o- 
norarea contractelor 
către beneficiar".

Industria carbonife
ră este chemată să a- 
ducă o contribuție 
majoră la acoperirea 
deficitului balanței 
de combustibil a ță
rii. în acest sens, con
ducerea partidului a 
adresat un apel spe
cial muncitorilor mi
neri. In toate exploa
tările carbonifere au 
luat ființă brigăzi ale 
muncii socialiste care, 
studiind rezervele e-> 
xistente in organiza* ■ 
rea producției și a 
muncii, au constatat 
că poate fi scos la 
suprafață mai mult 
cărbune. întreaga Ce
hoslovacie cunoaște 
faptele de muncă ale

tic" — a declarat un proeminent om 
politic japonez. De fapt, Japonia s-a 
aflat sub presiunea unor factori in
terni și externi, care și-au făcut din 
plin simțit efectul sub raport eco
nomic. Presiunile din partea Wa
shingtonului in vederea restructură
rii balanței de plăți japono-ameri- 
cane au dus anul trecut la scăderea 
rezervelor valutare ale Japoniei de 
la 19 miliarde de dolari la 14 mi
liarde. Principalul exportator asiatic 
s-a văzut, deodată, in situația de a 
importa tot mal multe bunuri — și 
anul acesta se prevede să înregis
treze un deficit comercial in va
loare de 7,5 miliarde dolari. Pe plan 
intern, paralel cu creșterea desface
rilor. spirala prețuri-salarii a cres
cut și mai vertiginos, iar rata infla
ției s-a dezvoltat in aceleași pro
porții. Pe de altă parle, s-a dezvă
luit că nivelul rezervelor de materii 
și materiale prime esențiale a atins 
punctul cel mai scăzut in ultimii 
zece ani. Situația a ajuns pină acolo 
incit, datorită lipsei de butelii de 
aragaz pentru boilerele din camerele 
de baie, japonezii au fost sfătulți să 
facă baie numai o dată la trei zile 
— nesocotindu-se astfel un ritual 
japonez aproape sacrosant.

Situația economică pare a fi dus 
la renunțarea definitivă la multe 
proiecte ale guvernului japonez, in
clusiv ambițiosul plan dc remodelarc 
a arhipelagului prin mai buna repar
tizare a întreprinderilor industriale 
și reașezarea populației. S-a argu
mentat că un asempnea plan nu ar 
face decit să intensifice și mal mult 
inflația galopantă.

„Ni s-a spus că întreaga țară va 
fl străbătută de trenuri fulger, a de
clarat un om politic japonez referin- , 
du-se la faimosul tren ultra
rapid, care depășește 250 km pe oră ; 
realitatea este Insă că sistemul 
transporturilor funcționează atiț de 
prost incit oamenii nu mai pot a- 
junge la lucru".

Este greu dc spus dacă toate aces
te afirmații, aprecieri și previziuni 
pesimiste se vor adeveri Intru totul. 
Un lucru este insă sigur : Japonia se 
află In momentul de față la o 
răscruce a istoriei sale contempo
rane. ’ 

membrilor brigăzii 
conduse dc M. Zabcik 
de la exploatarea car
boniferă „A. Zapo
tocky", care au reușit 
6ă doboare toate re
cordurile Înregistrate 
pină acum în extrac
ția cărbunelui. In pe
rioada care a trecut 
de Ia lansarea acestei 
chemări, in industria 
carboniferă cehoslova
că au fost înregistra
te peste 20 de noi re
corduri la înaintare șl 
extracție — contribuții 
de preț la extragerea 
celor peste 4 milioa
ne tone de cărbune 
peste sarcinile plani
ficate.

Nu demult, tot bri
găzile muncii socia
liste din citeva mari 
unități industriale au 
lansat chemarea rea
lizării planului cin
cinal înainte de ter
men. De exemplu, ce
le de la uzinele e- 
lectronice din locali
tatea Roznov s-au an
gajat să îndeplinească 
sarcinile cincinalului 
pină la 30 septembrie 
1975, realizind o pro
ducție suplimentară de 
aproape 900 milioane 
coroane. Cu un tri
mestru mai devreme 
și-a propus să Încheie 
cincinalul și colecti
vul uzinelor construc
toare de mașini „Sig
ma", iar brigada mi
nerului Zabcik a a- 
nunțat că este hotărită 
să dea peste cantită
țile programate pen
tru actualul cincinal 
încă 50 000 tone de 
cărbune.

.„60,000 de brigăzi 
ale muncii socialiste, 
tot atîtea nuclee de 
muncă spornică, de 
răspindîre a experien
ței înaintate în dife
ritele sectoare ale con
strucției socialiste.

C. PRISĂCARU

FRANCE PRESSE

S. U. A.

Psihoza 
recesiunii

Experții guvernamentali alirmă că 
nu există nici un motiv pentru ca 
penuria de energie să ducă la o rece
siune a economiei americane. Ex
perții găsesc in creșterea continuă 
a dolarului o confirmare a optimis
mului.

Cercurile de afaceri sint însă mai 
puțin optimiste. Din luna octombrie, 
indicele valorilor industriale a pier
dut 117 puncte, inregistrind o scădere 
de 12 la sută. închiderea a 16 uzine 
ale companiei „General Motors” pe 
timp de o săptămînă în cursul lunii 
decembrie este primul semn concret 
al încetinirii ritmului de dezvol
tare. Efectul siLs-amintitei mă
suri : reducerea producției modelelor 
anului 1974 cu 79 000 de unități (3 la 
sută din previziuni). Vinzările de mo
dele 1974 ale industriei de automobile 
americane, prezente pe piață din luna 
septembrie, sint deja în scădere cu 
11 la sută față de ultimul an și se 
estimează că producția totală va scă
dea de la 11.8 milioane bucăți la 11 
milioane... și aceasta cu condiția ca 
criza să nu dureze prea mult timp.

Penuria de benzină a perturbat și 
vinzările de avioane și de vase dc 
agrement, iar Droducția în aceste sec
toare s-a încetinit. întreaga indus
trie turistică, hotelurile, restaurante
le, parcurile de distracții și comerțul 
legat de ele sint afectate șl situația 
se va înrăutăți in cazul raționaliză
rii benzinei.

Numeroși economiști consideră că, 
in perspectivă, toate sectoarele in
dustriale vor fi determinate progre
siv să-și reducă ritmul de producție. 
Aceste previziuni pesimiste nemul
țumesc. la rindul lor. pe investitori și 
provoacă, ca urmare, „un bulgăre de 
zăpadă" care riscă să creeze in În
treaga economie o psihoză a rece
siunii.



viața internațională
Reprezentantul președintelui Consiliului 

de Stat al României primit de președintele 
Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia

TRIPOLI 18 (Agerpres). — La 18 
decembrie. Mircea Malița, reprezen
tantul preșcxi nfclul Cons li ului dc 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. a fost pri
mit de președintele Conciliului Co
mandamentului Revoluției al R e pu
blici! Arabe Libiene, Moamer El 
Geddafi, căruia i-a inminat un me
saj din partea șefului statului ro
mân.

Președintele libian a transmis 
mulțumiri . președintelui Consiliului 
de Stai, Nicolae Ceaușescu. pentru 
mesajul adresat și pentru atenția

acordată problemelor d<* mare actua
litate, împreună cu salutul său per
sonal șl cu cele mai bune urări po
porului român. Președintele Moamer 
El Geddafi și-a exprimat dorința dc 
a dezvolta relațiile libiano-românc 
in diferite domenii și de a continua 
schimburile dc vodcii cu partea ro
mână.

In codrul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, au 
f ^t evocate aspecte ale situației din 
Orientul Apropiat, probleme de in
teres comun și referitoare la rela
țiile dintre cele două țări.

DAMASC 18 (Agerpres). — Un 
purtător dc cuvint oficial de la Da
masc. reluat dc agențiile Router, 
United Press International și France 
Pressc, a anunțat că Siria nu va par
ticipa la conferința de pace asupra 
Orientului Apropiat, care ar urma 
să se deschidă la 21 decembrie, la 
Geneva. El a menționat că această 
hotărire a fost adoptată „în lumina 
recentelor contacte, inclusiv a celor 
cu Egiptul și cu Statele Unite, in 
timpul vizitei secretarului de stat 
american in Siria", precum șl „in 
lumina diferitelor aspecte ale cir
cumstanțelor actuale".

REZOLUȚII ADOPTATE DE ADUNAREA
GENERALA A O. N. U

• In interesul realizării obiectivelor „Deceniului dezvoltării" ® O sesiune speciala pentru 
examinarea problemelor dezvoltării cooperării internaționale

CONSFĂTUIRE A REPREZENTANȚILOR
a primit delegația parlamentară româna

VARȘOVIA 18 — (Corespondență 
de la Gh. Clobanu) ; Henryk Ja
blonski. președintele consiliului de 
Slat al R. p. polone, a primit, marți, 
delegația parlamentară română con
dusă do Iile Murgulescu, vicepreșe
dinte al M.A.N., care, la- invitația 
Prezidiului Seimului, a întreprins o 
vizită oficială de prietenie in Polo
nia.

La întrevedere au participat An
drzej Benesz, viccmareșal al Sei
mului, precum și alte persoane ofi
ciale poloneze. Oaspeții au fost în
soțiți de Aurel Duca, ambasadorul 
României la Varșovia.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației parlamentare române a
transmis președintelui Henrik Ja
blonski un mesaj de salut din par
tea președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Român'.a, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mulțu
mind pentru mesajul primit, H. 
blonski a transmis, la rindul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mai calde urări de sănătate șl 
succese in activitatea sa.

Ja- 
său, 
cele 
noi

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, s-a subliniat evoluția me
reu ascendentă a relațiilor româno- 
polone pe toate planurile — politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
— dorința comună de a dezvolta 
continuu această colaborare în in
teresul celor două popoare, al cau
zei socialismului și păcii. Cu acest 
prilej s-a reliefat că schimburile de 
experiență pe linie parlamentară 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
și la întărirea colaborării româno- 
polone.

Delegația Marii Adunări Naționa
le a avut, de asemenea, o intilnire 
la Academia Poloneză de Științe cu 
președintele acestui for, prof. 
Wlodzimierz Trzebiatowski.

Programul delegației a mai 
prins vizitarea combinatului 
Luxemburg" din Varșovia.

Cu prilejul vizitei In Polonia a 
delegației parlamentare române, 
ambasadorul țării noastre la Var
șovia a oferit, marți seara, un coc
teil.

dr.

cu- 
„Rosa

PARTIDELOR COMUNISTE $1 MUNCITOREȘTI

NAȚIUNILE UNITE — (Corespon
dență de la C. Alexandroaiv). Luind 
în dezbatere raportul Comitetului 
pentru problemele economice, privi
tor la stabilirea obiectivelor și stra
tegiei Internaționale a dezvoltării in 
cadrul celui dc-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare. 
Adunarea Generală a adoptat, prin 
consens. 4 rezoluții.

Primul document aprobă aprecie
rea generală privind evoluția modu
lui in care trebuie transpuse in prac
tică principiile și realizate obiecti
vele celui de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare.

In cea dc-a doua rezoluție. Adu
narea Generală indică pașii ce tre
buie intreprinși de țările in curs de 
dezvoltare pentru, extinderea coope
rării pe plan regional, subregional 
și interregional in domenii ca schim
burile comerciale, comunicații, dez
voltare industrială, finanțe și credit, 
precum și in aplicarea științei și 
tehnologiei moderne pentru dezvol
tare.

In cea de-a treia rezoluție, plena
ra Adunării Generale reafirmă că. 
in lumina reevaluării țelurilor și 
obiectivelor strategiei internaționale 
a dezvoltării, trebuie intreorinse e- 
forturi de către toate statele intere
sate pen-ru realizarea acestor sco
puri.

A patra rezoluție, la care Româ
nia est° coautoare, cere Consiliului 
Economic și Social să dea dispoziție 
Comitetului său pentru aplicarea 
științei si tehnologici modeme pen
tru dezvoltare să acorde prioritate, 
la următoarea sa sesiune, problemei 
stabilirii unor obiective cantitative 
In domeniul științei și tehnologiei.

Adunarea Generală a acrobat. de 
asemenea, propunerea făcuta de un 
grup de state, intre oare și țara 
noastră, de a se organiza o sesiune

specială, la inalt nivel politic, pen- 
t.u a examina problemele politice și 
de altă natură ale dezvoltării econo
mice și cooperării internaționale. 
Rezoluția a fost adoptată in unani
mitate. Potrivit acestui document, 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. ar urma să aibă loc 
in anul 1975. înaintea celei de-a 30-a 
sesiuni ordinare. Numeroși delegați 
au apreciat că această hotărire este 
de o importanță istorică. întrucît, 
pentru prima oară. O.N.U. va avea 
posibilitatea să dezbată exclusiv pro
blemele economice internaționale, 
să ia măsuri in acest domeniu vital 
pentru progresul economic și social al 
tuturor popoarelor lumii și să exami
neze chestiunile extinderii cooperă
rii economice dintre state.

In incheierea dezbaterilor asupra 
raoortului Comitetului numărul doi. 
Adunarea Generală a hotărit inscrie-

rea pe agenda viitoarei sesiuni ordi
nare a punctului „Reducerea decala
jelor economice in creștere dintre 
statele industrializate și țările in 
curs de dezvoltare". Plenara a ho- 
tătit, totodată, prin adoptarea unei 
rezoluții, convocarea, in noiembrio 
1974, la Roma, a primei Conferințe 
mondiale a alimentației, sub auspi
ciile Națiunilor Unite.

Lui nd in dezbatere raportul Comi
tetului de verificare a deplinelor 
puteri ale delegațiilor celor 135 de 
state membre ale O.N.U., plenara 
Adunării Generale a aprobat depli
nele puteri ale delegației portugheze, 
cu rezerva că aceasta nu reprezintă, 
in nici un caz, popoarele Angolei și 
Mozambicului, aflate sub dominația 
colonială a Portugaliei și. cu atît mai 
puțin, statul independent al Repu
blicii Guineea-Bissau.

SOCIETĂȚI MIXTE
ROMÂNO-CENTRAFRICANE

CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII 

REPUBLICII

La 18 decembrie a.c. nu început la 
Moscova lucrările consfătuirii secre
tarilor comitetelor centrale ale parti
delor comunisto și muncitorești din 
unele țări socialiste, la care se efec
tuează un schimb de păreri și de 
experiență privind activitatea Ideo
logică și se discută probleme ale 
colaborării ideologice dintre partide
le frățești.

La consfătuire participă : din 
partea Partidului Comunist Bulgar — 
A. Lilov și K. Tellalov, secretari ai 
C.C. al P.C.B., G. Bokov, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C.B. ; din 
partea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia — V. Bilak, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, O. Svestka, J. 
F'ojtik, secretari al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia ; din partea Partidului 
Comunist din Cuba — A. Perez, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba ; din partea Partidu
lui Socialist Unit din Germania — 
K. Hager, H. Axen, W. Lamberz, 
membri ai Biroului Politic, secretari 
ai C.C. al P.S.U.G. ; din partea Parti
dului Popular Revoluționar Mongol 
— D. Cimiddorj, secretar al C.C. al

U. R. S S.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Intîlnire L. Brejnev — E.

Gîcrsk. Kremlin a avut loc 
o intilnire intre L. Brejnev, secretar 

I general al C.C. al P.C.U.S., și E. 
Gierek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Agenția T.A.S.S. menționea
ză că au fost examinate probleme 
interesind cele două< țări și popoare.

hotărire prin „situația dificilă, chiar 
gravă, in care se află națiunea brita
nică in prezent". Premierul se re
feră, in special, la evoluțiile nefa
vorabile pe plan economic.

Partidului 
— J. Szid- 
Polltic, se- 
“ J. ’ 

C.C.

P.P.R.M. ; din partea 
Muncitoresc Unit Polonez 
lak, membru al Biroului _ ...
cretar al C.C. al P.M.U.P., J. Lu- 
kaszewicz, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., R. Frelek, membru al Se
cretariatului C.C. al P.M.U.P. : din 
partea Partidului Comunist' Român 
— Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar el 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R. ; din partea 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar — G. Aczel, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U. ; din partea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice — M. A. 
Suslov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., P. N. 
Demicev, B. N. Ponomariov. mem
bri supleanți al Biroului Politic, se
cretari ai C.C. al P.C.U.S., K. F. Ka- 
tușev, secretar al C.C. al P.C.U.S.

La consfătuire iau parte, de ase
menea, șefi și adjuncți de șeij ai 
secțiilor internaționale și ideold^ice 
ale comitetelor centrale ale partide
lor frățești respective, alți activiști 
cu munci de răspundere.

0 adunare comemora
tivă Gh. Țițeica a avut Ioc 13 
Institutul pedagogic „V.I. Lenin" din 
Moscova, cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la nașterea cunoscutului 
matematician român.

Comisia Pieței comune 
a propus crearea unui comitet la ni
vel inalt însărcinat cu coordonarea 
politicilor naționale ale țărilor mem
bre ale C.E.E. in domeniul energiei.

BANGUI 18 (Agerpres). — La 17 
decembrie, la Bangui a avut loc 
semnarea Convenției și decretului de 
înființare a societății mixte miniere 
româno-centrafricane — Scaromines, 
pentru prospectarea, exploatarea șl 
prelucrarea aurului, diamantelor, 
pietrelor prețioase și minereurilor pe 
întreg teritoriul Republicii Africa 
Centrală.

Convenția a fost semnată de pre
ședintele Republicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa, și de ambasa
dorul României la Bangui, Gheorghe 
Popescu.

La ceremonia semnării au asistat 
membrii guvernului centrafrican.

ROMA 18. (De la corespon
dentul nostru). — în intimpi- 
narea celei de-a 26-a aniversări 
a proclamării Republicii in 
România, la Institutul și'Muzeul 
de etnografie din Torino a fost 
inaugurată secția de etnografie 
românească.

Mulțumind guvernului român 
pentru cele peste 200 de expo
nate donate muzeului, care con
stituie piese valoroase ce oferă 
o imagine elocventă a obiceiu
rilor și tradițiilor poporului ro
mân, directorul muzeului, prof. 
Brunetto Chiarelli, a arătat că 
această acțiune reprezintă o 
nouă contribuție la mai buna 
cunoaștere intre cele două țări, 
la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie tradiționale dintre Româ
nia și Italia.

Atac terorist împotriva
a două avioane de pasageri

Lansarea navei cosmice
„Soiuz -13“

Complexe cercetări științifice încredințate echipajului

MOSCOVA 18 (Agerpres). — In 
Uniunea Sovietică a fost lansată, 
marți, la ora 14,55 (ora Moscovei), 
nava cosmică „Soiuz-13", pilotată de 
un echipaj alcătuit din maiorul 
Piotr Klimuk. comandantul navei, și 
inginerul de bord Valentin Lebedev.

Lansarea a avut loc in conformi
tate cu programul de cercetări in 
spațiul cosmic circumterestru.

Programul zborului orbital preve
de efectuarea de observații astrofi- 
zice asupra stelelor în spectrul ul
traviolet cu ajutorul sistemului de 
telescoape „Orion-2", instalat la 
bord ; fotografierea spectrozonală a 
diferitelor porțiuni ale suprafeței

terestre, in scopul obținerii de in
formații pentru rezolvarea diferite
lor probleme ale economiei naționa
le ; continuarea verificării complexe 
și experimentării sistemelor de bord 
ale navelor cosmice de tip „Soiuz" ; 
punerea la punct a proceselor de di
rijare manuală și automată, precum 
și a metodelor de navigație auto
nomă in diferite regimuri de zbor.

Agenția T.A.S.S. precizează că intre 
echipajul navei „Soiuz-13" și Pă- 
mint se păstrează o legătură fermă 
prin radio și televiziune. Cosmonau- 
ții se simt bine, iar sistemele de 
bord funcționează normal. Cosmo- 
nauții au început executarea progra
mului de zbor.

Comunicat 
cehoslovaco-iugoslav

PRAC-A 18 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei of.c.ale de prietenie 
în R.S. Cehoslovacă a lui Gemal 
Biedici. președ.ntele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, a 
fost dat publicității un comunicat 
in care se arată că, in cadrul con
vorbirilor avute cu Lubomir Strou- 
gal. președintele guvernului ceho
slovac. au fost discutate aspecte ale 
relațiilor bilaterale si probleme in
ternaționale actuale. Părțile — re
levă comunicatul — și-au exprimat 
părerea că Încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa și crearea unui 
sistem de securitate și colaborare 
ar influenta favorabil nu numai 
evoluția situației din Europa, ci și 
din alte zone aie lumii.

La Moscova 3U inccPut c°n- 
vorbirile dintre N. Podgornii, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prez’diului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și Ngu
yen Huu Tho, președintele prezidiu
lui C-C. al F.N.E. din Vietnamul de 
sud. președintele Consiliului Consul
tativ al G R P., care a sosit in ca
pitala U.R.S.S. in fruntea unei de
legații.

Guvernele R.P.D. Coree
ne și Bangladeshului3U C3’ 
zut de acord să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă.

Primul ministru britanic,
Edward Heath, a anunțat aminarea 
vizitei oficiale pe care urma să o e- 
fectueze in R.P. Chineză, la începu
tul lunii ianuarie, justificind această

ROMA

Aminat 5 In mai multe rinduri, 
ultima oară datorită alegerilor ad
ministrative parțiale din a doua ju
mătate a lunii noiembrie, „reuruu- 
nea la nivel inalt" a celor patru 
partide ale coaliției de centru-stinga 
s-a desfășurat, pină la urmă, acum 
citeva zile. concentrind atenția 
cercurilor politice și a opiniei pu
blice. La Întrebarea dacă coaliția a 
trecut cu bir.e noile probe la care a 
fost supusă. îndeosebi datorită ac
tualului moment politic intern și in
ternațional, dominat de acuta criză 
energetică, răspunsul observatorilor 
este in general pozitiv. Discuțiile 
care au avut loc. ca și documentul 
final adoptat in unanimitate au re
confirmat dorința de colaborare din
tre democrat-creștini. socialiști, re
publicani și social-democrați. spri
jinul pe care cele patru partide 
înțeleg să-l acorde si de aici înainte 
actualei formule de guvernare. In 
acest sens, a fost remarcat cu inte
res faptul că anumite disensiuni, 
care s-au făcut simțite mai ales in 
ultimele săptămini în sinul coaliției 
și îndeosebi in raporturile dintre so
cialiști și democrat-creștini, au fost 
estompate, prevalind preocupările 
comune îndreptate spre, depășirea 
actualelor dificultăți economice.

Primele luni de guvernare a cabi
netului Rumor au dus, după cum 
est» știut, la obținerea unor rezul
tate satisfăcătoare, materializate in 
schimbarea climatului politic din 
țară, in blocarea, pentru o anumită 
perioadă, a creșterii prețurilor și 
chiriilor. In relansarea producției in
dustriale. In satisfacerea cererilor 
sindicatelor privind majorarea pen
siilor si a veniturilor celor mai scă
zute. Momentul trecerii la cea de-a

La Ulan Baîor3 fost sen'n3*' 
luni, un acord cu privire la ajutorul 
economic nerambursabil oferit de 
guvernul R.P. Mongole Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud pe anul 
1974.

Guvernul grec3 decis că au_ 
rata aplicării legii privitoare la sta
rea de urgentă este nelimitată. Con
stituția Greciei, promulgată in acest 
an printr-un decret prezidențial, ră- 
mine in vigoare, cu excepția anu
mitor prevederi. Mandatul preziden
țial va fi limitat la cinci ani. in loc 
de șapte, iar prevederile în baza că
rora președintele republicii deține 
responsabilitatea pentru exercitarea 
directă a autorității executive in 
sectoarele apărării naționale, politi
cii externe și ordinii publice — sint 
abolite.

A doua conferință a mi
niștrilor industriei din țările 
Afridi s-a deschis la Cairo.

Pe aeroportul Fiumicino din Roma 
a avut loc la 17 decembrie un atac 
armat săvirșit de un grup de teroriști 
care ar aparține, potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, unor ramuri ex
tremiste ale organizațiilor palesti- 
nene. Sosiți de la Madrid Ia bordul 
unui avion al companiei „Iberia", ei 
au deschis focul cu arme automate 
și grenade asupra călătorilor aflați in 
holul aeroportului

Rctrâgindu-se apoi pe o pistă a a- 
cestuia, au atacat cu grenade un a- 
vion „Boeing 707“ al companiei „Pan 
American", care se pregătea să deco
leze, cu 87 persoane la bord. Apara
tul a luat imediat foc. Numărul vic
timelor stabilit de autoritățile italiene 
se ridică la 31 morți, în rindul cărora 
figurează patru oficialități guverna
mentale marocane, intre care Ab- 
dellatif Imani, secretar de stat pen
tru planificare și dezvoltare regio
nală, ce urma să-l însoțească pe pri
mul ministru Ahmed Osman intr-o 
vizită oficială in Iran.

Teroriștii, după ce au luat ca osta- 
teci un grup de călători, au reușit 
să pună stăpinire pe un avion „Boe
ing 737“ al companiei vest-germane 
„Lufthansa", obligind personalul na
vigant să decoleze.

în aceeași
Atena, unde __
rut autorităților să pună in libertate 
pe cel doi autori ai atentatului orga
nizat pe aeroportul capitalei Greciei 
la 5 august și soldat cu 5 morți și 55 
răniți.

Marți dimineața, avionul a părăsit 
aeroportul din Atena, indreptîndu-se 
spre sud.

La ora 10,00 GMT, aparatul a ate
rizat la Damasc, după care a decolat 
din nou, ajungind la ora 14.10 GMT 
pe o pistă secundară a aeroportului 
din Kuweit. Potrivit știrilor transmi
se marți seara din Kuweit, teroriștii 
au acceptat să se predea și au pus 
in libertate ostatecii aflați la bordul 
avionului.

zi, aparatul a aterizat la 
grupul de teroriști a ce-

★
Comandantul navei „Soiuz-13", 

Piotr Klimuk, s-a născut in anul 
1942. in satul Komarovo. din Bielo- 
rusia. După absolvirea. în anul 1964, 
a Scolii superioare militare de avia
ție de la Cemigov — Ucraina a 
activat in forțele aeriene militare, 
remarcindu-se ca un pilot cu aptitu
dini excepționale. In anul 1965, Piotr 
Klimuk a fost primit in detașamentul 
cosmonauților, in cadrul căruia a 
absolvit un curs de pregătire pen
tru zborurile cosmice pe diferite a- 
parate pilotate. Soția lui, Lilia, este 
studentă la Institutul de medicină

*
din Moscovai El au un fiu de cinci 
ani, Mihail. 1

Inginerul de bord Valentin Lebe
dev s-a născut in anul 1942, la Mos
cova. în anul 1966 el a absolvit In
stitutul de aviație din capitala 
U.R.S.S. După aceea a lucrat intr-un 
birou de proiectări, participind la 
elaborarea și experimentarea unor 
noi sisteme de aparate cosmice. A 
fost primit în detașamentul cosmo
nauților in anul 1972, unde a absolvit 
cursul de pregătire pentru zboruri 
cosmice. Practică sporturi aviatice. 
Soția lui Lebedev, Liudmila, este in
giner. Ei au un fiu de un an. Vitali.

Plenara C. C. al P. C

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

doua fază de guvernare — de trans
punere in fapt a reformelor anunța
te in programul prezentat în fața 
parlamentului — a coincis insă cu 
criza petrolului, care s-a făcut sim
țită in diferite domenii de activitate, 
reoercutindu-se asupra unor largi 
pături ale populației.

Convocată tocmai intr-un aseme
nea moment. reuniunea la nivel 
inalt a coaliției de centru-stjnga a 
avut drept scop să stabilească prio
ritățile in înfăptuirea reformelor, să 
analizeze problemele ridicate de dez
voltarea economică 
țării. Sectoarele 
pe care guvernul

și socială a 
de intervenție 
— potrivit co

municatului dat publicității la în
cheierea reuniunii — le consideră 
prioritare și in care înțelege să în
treprindă acțiuni imediate in acest 
nou context sint: transporturile pu
blice. construcțiile de școli. spitale 
și locuințe ieftine, sectorul energiei 
electrice si nucleare, precum și sec
torul industriei alimentare și agri
culturii. In toate aceste dome-nii o 
atenție de prim ordin va trebui a- 
cordată satisfacerii necesităților re
giunii Mezzogiomo. Acest imperativ 
deosebit, al ridicării Sudului nedez
voltat, a reieșit, de altfel, o dată mai 
mult in evidentă si cu prilejul dez
baterilor organizate in aceste zile in 
parlament și încheiate prin inter
venția ministrului pentru probleme
le Mezzogiorno-ului. Donatto Catin. 

Apreciind rezultatele Intilnirii ca 
pozitive, observatorii nu trec insă 
cu vederea faptul că „in comunica
tul comun se enumera mai ales o 
listă de promisiuni" (IL MESSAG- 
GEROT. că el „nu cuprinde cifre, 
nici dale precise asupra a ceea ce 
trebuie Înfăptuit". (IZUNITA).

se

„întrebarea care continuă să pla
neze in necunoscut — scrie „LA 
STAMPA" — este aceea de a ști 
cind se va trece in mod concret la 
fapte. In orice caz, situația nu per
mite să se aștepte prea mult". „In- 
tîhnirea Ia nivel înalt a celor patru 
partide — remarca la rindul său zia
rul „IL GIORNO" — a fost doar un 
punct de plecare, măsuri concrete 
abia de acum se impun a fi adop
tate".

Condițiile pentru trecerea la ac
țiune practică — după o opinie una
nimă — sint favorabile. Organiza
țiile sindicale și-au reinnoit Înțele
gerea manifestată față de noua

coaliție. La fel principalul partid 
de opoziție — partidul comunist, 
pornind de la interesele vitale ale 
celor ce muncesc, promovează, atit 
in parlament, cit și in afara aces
tuia, o opoziție exigentă, dar, ca în
totdeauna, constructivă. Important 
este in această nouă situație, după 
cum au subliniat in repetate rin- 
duri reprezentanții P.C.I.. să se de
pășească linia tradițională a incerti
tudinilor și aminărilor. să se treacă 
la transDUnerea în fapt a reforme
lor de care depind progresul și evo
luția viitoare a Italiei. '

Radu BOGDAN

OTEl $1 INDEPENDENTA 1 » »
In localitatea peruană Chimbote 

n avut loc o festivitate neobișnuită. 
Scena el — „uzina de oțel" a Între
prinderii de stat „Siderperu". unde 
s-a elaborat o șarjă cu semnificație 
aparte, sărbătorită de colectivul u- 
zinei și avind un larg ecou național. 
Cu șarja aceasta, producția de oțel 
din acest an a „Siderperu" a atins 
300 000 de tone.

în Peru, ramura producției de oțel 
este nouă, dar in ascensiune rapidă, 
indicind preocupările statului pentru 
diversificarea și modernizarea eco
nomiei naționale pe calea industria
lizării. Dispunind de minereu de fier 
peruan, producția de oțel dobindește 
rolul uneia din pirghiile principale 
ale dezvoltării industriale, factor de 
prim ordin al unei construcții econo
mice independente. Acest lucru este 
subliniat șl de ziarul „El Comercio", 
care, intr-un editorial consacrat e- 
venimentului de la uzina de oțel din 
Chimbote. scrie că „nici o tară nu 
poate să pășească pe calea dezvol
tării, a progresului industrial fără a 
produce oțel. A conta numai pe oțel 
din străinătate, chiar dacă acesta 
este de bună calitate 
avantajos, echivalează, pină Ia urmă, 
cu o dependență ce se dovedește a ti

LIMA

dacă acesta 
și la un preț

dăunătoare in mai multe domenii, 
nu numai in cel industrial. A pro
duce oțel, a-1 produce intr-un volum 
tot mai mare. înseamnă înaintare 
pe calea dezvoltării, a progresului și 
a independenței politice".

Atenția acordată siderurgiei națio
nale (de la 109 000 tone. în 19G9. pro
ducția de oțel va ajunge anul viitor 
la 500 000 de tone) și eficienței aces
tui sector sub administrație de stat 
— fapt subliniat de președintele re
publicii, generalul Juan Velasco Al
varado, in mesajul trimis colectivu
lui de la „Siderperu" — se înscrie 
pe linia politicii de transformări 
structurale întreprinse, de cițiva ani, 
in această țară, in vasta acțiune de 
valorificare a resurselor materiale și 
umane ale națiunii în folosul pro
priei dezvoltări. Fclicitîndu-l cu căl
dură pe oamenii muncii de la „Si
derperu" pentru succesul lor în dez
voltarea „unei industrii de bază, de 
enormă importanță pentru țară", 
președintele Velasco Alvarado a adus 
un elogiu hărniciei și responsabili
tății lor in afirmarea procesului de 
schimbări prin care trece Peru.

Eugen POP

★
Tn legătură cu atacul terorist, un 

purtător de cuvint al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
a declarat că „autorii unui asemenea 
act nu pot fi în nici un caz coman
douri palestinenc". Liderul O.E.P., 
Yasser Arafat, a adresat de altfel un 
mesaj regelui Hassan al II-lea al 
Marocului, in care a denunțat cu fer
mitate actul și a exprimat compa
siune in legătură cu uciderea a patru 
oficialități marocane și a celorlalte 
persoane. De asemenea, Frontul De
mocratic Popular pentru Eliberarea 
Palestinei a calificat atentatul drept 
„un act odios, ce nu-și poate găsi 
justificare".

Centrale de Control

(Agerpres)

ROMA 18 (Corespondență de Ia R. 
Bogdan). Luni au început la Roma 
lucrările ședinței plenare comune a 
C.G. al Partidului Comunist Italian 
și a Comisiei Centrale de Control. 
In deschiderea lucrărilor, Emanuele 
Macaluso, membru al Biroului Poli
tic și al Direcțiunii P.C. Italian, a 
prezentat raportul „Propunerile și 
inițiativele comuniștilor pentru o 
nouă politică agrară in cadrul luptei 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a țării". Pe marginea raportului 
au început dezbateri.

din Argentina
BUENOS AIRES 18 (Agerpres)] - 

Plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Argentina, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la Bue
nos Aires, a examinat probleme ale 
situației politice interne. Geronimo 
Arnedo Alvarez, secretarul general 
al P.C. din Argentina, a prezentat 
un raport în care se subliniază că 
principala sarcină constă, in momen
tul de față, in realizarea unității 
maselor populare, activizarea luptei 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, apărarea intere
selor naționale și pentru promovarea 
unei politici externe independente.

DEPRETUTINDENI* DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI

• ASTRONAUJII AU 
CRESCUT IN INĂLȚIMEI 
Story Musgrave, medicul Cen
trului de control de la Hous
ton. a relevat că William 
Pogue, Edward Gibson Și Ge
rald Carr, membri ai echi
pajului ..Skylab 3". au crescut, 
de la 16 noiembrie — data lan
sării in spațiu — cu cel puțin 
doi centimetri, pierzind in ace
lași timp cițiva centimetri in 
jurul taliei și pieptului. Potri
vit ■” ...............
la 
ției 
provoacă 
coloanei vertebrale și, implicit, 
creșterea in înălțime. Dr. Mus
grave afirmă că aceste modifi
cări de ordin fizic 
odată cu revenirea 
lor pe Pămint.

pupitru de scris pe care — in 
caz de nevoie — se poate așeza 
o mașină de scris portabilă sau 
o mașină de calculat. Deasupra:

expertilor medicali de 
Houston, absența gravita- 

la bordul „Skylab"-ulul 
întinderea discurilor

• FENICIENII, FAC
TORUL MOTOR AL AN
TICHITĂȚII. ln «rlC3 33 
„Fenicienii", istoricul vest-ger- 
man Gerhard Henn ajunge la 
concluzii surprinzătoare : „In
fluența și puterea fenicienilor 
asupra lumii antice erau inima
ginabile : agenții lor erau1 sfă
tuitorii monarhilor egipteni, si
rieni, babilonieni șî persani", iar 
corăbiile lor au înconjurat pri
mele Africa și au atins înaintea 
vikingilor America. Tot feni
cienii sint cei care au săpat pri
mul canal de Suez și au desco
perit culoarea purpurie și sticla 
transparentă.

vor dispărea 
astronauțl-

• BENZINĂ DIN MA
TERIAL PLASTIC. Special's- 
til japonezi de la Universitatea 
din Tokio au descoperit o me
todă de transformare a reziduu
rilor din material plastic in 
benzină. Cantitatea combustibi
lului obținut atinge 90 la sută 
din greutatea materialului pre
lucrat. Masa plastică este pre
lucrată prin cracare în mediu 
lichid sau termocracare în au
toclave.

o sursă de iluminat pe bază de 
baterii. Geamantanul mai ofe
ră loc pentru un clasor, hirtie 
de scris, plicuri, creioane etc.

• „BIROUL MOBIL". 
Astfel este denumit geamanta
nul de dimensiuni mijlocii din 
fotografie, fabricat in R.F.G 
Cind este deschis, el oferă un

• PENTRU A OPTA 
OARĂ - ANUL NOU 
LA ÎNCHISOARE. EmUe 
Hedzel. in virstă de 28 de ani, 
domiciliat in Valencia, va petre
ce sărbătorile de iarnă pentru a 
8-a oară consecutiv in închi
soare. Intr-adevăr, de 8 ani de 
zile, în preajma sărbătorilor de 
sfirșit de an, el comite un furt 
pontru a-și „procura" suma ne
cesară pregătirii revelionului. 
Dar, de fiecare dată Hedzel a 
fost prins in flagrant delict. 
Hoțul de ocazie a fost Întemni
țat Ia Valencia, unde, totuși, va 
beneficia de un meniu special, 
avlnd tn vedere sărbătorile de 
iarnă.

• „TRUST AL CREIE
RULUI" IN PIAȚA CO
MUNĂ. în ideea de a frina 
exodul creierelor din Europa 
occidentală, savanții din țările 
Pieței comune au luat inițiati
va înființării unei „Asociații 
internaționale pentru apărarea 
Europei științifice".

La reuniunea inaugurală, care 
a avut loc recent la Bruxelles, 
au participat savanți din toate 
specialitățile din toate cele nouă 
țări ale Pieței comune. Dincolo 
de obiectivul de a păstra Euro
pei occidentale elita sa științi
fică. asociația șl-a propus, tot
odată, ca scop regruparea tu
turor societăților științifice din 
țările reprezentate. Obiectivul 
acestei asociații este, de aseme
nea, de a rea'iza o raționalizare 
și o mai bună coordonare a in- 
tîlnirilor cu Caracter științific.
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