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• Cum răspundeți scri
sorii dc încredere a ce
tățeanului ? • Nici mă
car rezultatele bune nu 
îndreptățesc automut- 
țumirea © Răspunde
re comunista pentru 
gospodărirea pămîntu- 
lui agricol © Rubricile 
noastre : Agenda eco
nomică, Telex cetăle- 

Curier juridic.
Faptul divers. Sport
nesc,

r
0 sarcină în plină actualitate pe șantiere:

GRĂBIREA MONTĂRII
UTILAJELOR

Fără a diminua cu nimic din 
importanta lucrărilor de construcții 
planificate să se execute pe șan
tierele de investiții productive, 
luna decembrie se detașează ca o 
perioadă hotăritoare in activitatea 
de montaj tehnologic. Subliniind 
importanta si complexitatea acestei 
sarcini, la plenara comună a C C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice șt Sociale, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : ..Atrag serios atenția asupra 
faptului că in prezent pe șantiere 
există utilaje nemontate in valoare 
de peste 5 miliarde Ici. Ministerele, 
centralele, organizațiile dc partid 
trebuie să îndrepte toate forțele 
spre asigurarea montării cit mai 
grabnice a acestor utilaje și pune
rea rapidă in funcțiune a noilor 
obiective". Această indicație a se
cretarului general al partidului 
nostru situează, pretutindeni, in 
prim-planul preocupărilor factori
lor din domeniul investițiilor, ne
cesitatea intensificării vitezei zil
nice de montaj, ca o condiție deci
sivă atât pentru punerea grabnică 
In funcțiune a unui important nu
măr de noi capacități productive, 
cit »i pentru micșorarea. intr-o 
proporție apreciabilă, a stocurilor 
de utilaje existente pe numeroase 
alte șantiere.

Cum era și firesc, la foarte mul
te obiective de investiții, 
sarcină majoră trasată de
a determinat o intensificare a efor
turilor depuse in ultimul timp de 
către montori, constructori șl be
neficiari. a jalonat un program 
precis și susținut de acțiune, reflec
tat concret in rezultatele net su
perioare obținute în săptăminile cc 
au trecut de la plenara comună, 
comparativ cu intervalele de timp 
anterioare. Citeva exemple sint re
velatoare in acest sens ; pe plat
forma siderurgică tirgovișteană, ca 
urmare a ritmurilor de lucru re
cord înregistrate in ultima vreme, 
la oțelăria nr. 2 s-a elaborat 
cent prima șarjă de oțel. Și. 
amănunt grăitor: montarea 
torului de 50 tone, operație 
la investiții similare a durat, 
regulă, circa 6 luni, aici
fășurat într-o perioadă de două

_____________________________

această 
partid

ori mai scurtă. Asemănător. Fabri
ca de rulmenți din Alexandria se 
află, la ora actuală, în preajma 
intrării ei in producție. Explicația 
acestui succes o găsim in munca 
avintată a constructorilor din ca
drul Trustului de construcții indus
triale din București, care au exe
cutat și predat in avans o serie de 
lucrări (secția de tratament ter
mic, atelierele de strungărie, forjă 
și asamblare), in deplina lor sin
cronizare cu montori’ și echipele 
de lucrători constituite de către 
beneficiar, care au găsit cele mai 
potrivite modalități de accelerare 
a ritmului de montaj al mașinilor 
și echipamentelor tehnologice.

Șirul noilor obiective de inves
tiții. pe șantierele cărora rezulta
tele obținute se situează la înălți
mea așteptărilor, nu se oprește 
insă aici; dintre cele mai re
cente capacități ce produc acum 
din plin sau se află in etapa finală 
a probelor tehnologice rețin aten
ția noile secții de la Uzina meta
lurgică din Iași. întreprinderea de 
rulmenți din Birlad. Combinatul de 
celuloză și hirtie din Drobeta Tur- 
nu-Severin, întreprinderea de pro
duse din ceramică fină pentru 
construcții din Cluj, fabrica de în
grășăminte cu azot nr. 5 din ca
drul Combinatului de îngrășămin
te azotoase Tg. Mureș ș.a.

Cu atit mai mult se impune ca șl 
Pe alte șantiere, unde se consem
nează rămineri in urmă destul de 
serioase fa(ă de graficele de mon
taj. să se treacă ferm și neintîr- 
ziat la acțiune, in vederea înlătu
rării decalajului actual, recuperării 
totale a restanțelor existente. în
treaga activitate de la obiectivele 
de investiții aflate intr-o aseme
nea postură trebuie subordonată 
cu hotărâre acestui obiectiv priori
tar. Criteriul esențial de apreciere 
a muncii de pe șantiere 
să-I constituie volumul de
montate, modul dc lichidare 
stocurilor semnalate, deoarece, 
ultimă instanță, dc intrarea 
funcțiune a noilor mașini și insta
lații depind soarta producției, obți
nerea rezultatelor economice și fi
nanciare prevăzute.

Intr-adevăr, faptele demonstrea-

PE NOUA PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ A SIBIULUI

Primele șarje de oțel

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Norvegiei

%
In ziua d? 21 decembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre- . 
ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a prj- 
mit pe Torfinn Oftedal, care și-a

prezentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Norve
giei in . țara noastră. (Cuvlntărije 
rostite, in pag. a Vll-a).

Ambasadorul Iranului
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, vineri dimineață, pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Iranului la București,

Ambasadorul
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un 
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de 
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trebuie 
utilaje 

a 
in 
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ză cu claritate necesitatea ca 
toți factorii angajați in realizarea 
investițiilor sâ-și mobilizeze la ma
ximum forțele și mijloacele de care 
dispun, intrucit, in timpul relativ 
scurt rămas pină la sfirșitul celui 
dc-al treilea an al cincinalului, ur
mează să fie date in exploatare 
numeroase capacități industriale. 
Pentru a reliefa ce insemnătatc are 
această cerință, acum, spre finele 
anului, e suficient să arătăm că de 
felul in care se va organiza și des
fășura munca numai pe șantierele 
Trustului de construcții industriale 
din Craiova, de promptitudinea cu 
care vor fi rezolvate principalele 
probleme cu care sint confruntați 
constructorii si montorii. depinde 
intrarea in exploatare, potrivit pla
nului. a circa 40 de capacități noi, 
dintre care amintim noile secții de 
la Fabrica de osii și boghiuri 
Balș, Fabrica de tricotaje din 
racal, Filatura de bumbac din 
lafat.

Dintre direcțiile de acțiune 
trebuie neapărat abordate in 
tinuare, problema-cheie o repre
zintă asigurarea grabnică de către 
constructori a fronturilor de lucru 
necesare și organizarea ma| bună 
a montajului tehnologic propriu-zis. 
Actualmente, peste 4 000 tone de 
utilaje nu pot fi montate datorită 
lipsei fronturilor de lucru 
punzătoare pe șantierele 
țiilor de NPK de la 
chimice din Tg. Mureș. Arad 
Craiova, uzina „Carbosim" 
Copșa Mică, Combinatul de celulo
ză și hirtie flin Drobeta Turnu-Sfj- 
verin. Fabrica de zahăr din 
man și altele. Consecințele nu 
greu de întrevăzut și cea 
gravă dintre toate constă in 
mul scăzut de lucru, in faptul că 
nu rareori montorii bat, pur și 
simplu, pasul pe loc. Cauzele care 
au generat aceste neajunsuri sint 
bine cunoscute și au mai fost aduse 
in discuție. Ele sint rezultatul di
rect al deficiențelor de natură or
ganizatorică constatate in activita
tea unor constructori, in slaba 
losire a mașinilor de execuție, 
forței de muncă și a timpului

Cel mai nou obiectiv de potinăra • 
platformă 'industrială a Sibiului — 
turnătorii de fontă,- oțel Și .neferoa
se a intrepriTiderjj ;tIndepondcnțaV, 
a trecut primiri mare, examen : 
încheierea cu succ'cs - a pro^, 
bclor tehnologice la cuptorul’ cu 
arc de 3 tone, in cadrul cărora au 
fost elaborate cele dinții șarje de 
oțel. In așteptarea acestui eveni
ment. pe lingă oțelarii dc serviciu 
se găseau și numeroși constructori 
de la grupul șantierului Sibiu al 
Trustului de construcții industriale 
Brașov, ca și montori, zidari șamo- 
tori, sudori ai uzinei beneficiare — 
printre care Ghcorghe Baboi, loan 
Canciu, Herberth Ritter, Ioan Tstra- 
te, Mircea Navrovschi și alții — a- 
proape toți cei care și-au pus sem
nătura pe această construcție, mon
tată și pregătită pentru probe în 
numai 58 de zile față de recordul de 
82 de zile cunoscut pină acum.

de excelentă calitate, 
arată proba de labora-

Oțel 
după -cum ...... . 
toi- — ne spune Sabin Onețiu. 
inginer-șef al, intreprinderii. Avem 
de’acum garonțlA» realizării nu nu
mai â indictțtprdoT «cantitativi, ci și 
a celor calitativi jicnțru toate oțe
lurile fefriidtârd .nebesarc construc
ției cuptoarelor- de tratament ter
mic și a celor de' rafinării, utilaje 
,,unicat" realizate de „Independen
ța" Sibiu.

La acest sector important al uni
tății siblene se desfășoară din plin 
probele de rodaj in vederea pune
rii in funcțiune pină la sfirșitul a- 
nului, conform graficelor, a tuturor 
celorlalte utilaje tehnologice de 
bază, cum sint cuptorul de topire 
prin inducție și cubilourile cu an- 
ticrcuzot basculant pentru fontă.

La 21 decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Congo la București, Eugene

FILMUL
ROMANESC

în fața exigențelor
actuale

Datorită extremei sale accesibili
tăți. cinematograful deține un loc 
deosebit de imry>~tant in viata spiri
tuală a societății. Puterea de pe
netrație și de influențare proprie 
celei mai populare dintre arte devi
ne — in oondițiile dezvoltării cine
matografiei noastre socialiste — o 
forță aflată in slujba afirmării celor 
mai înalte idealuri, chemată să im
pulsioneze, cu mijloace specifice ar
tei. capacitatea de autodepâșire a oa
menilor. a societății, să contribuie la 
perfecționarea raporturilor d.ntre oa
meni. dintre ind.vid și colectivitate, 
in numele princ.piilor eticii noL. co
muniste.

O privire retrospectivă asupra fil
melor noastre prilejuiește consem
narea unor progrese notabile pe ca
lea maturizării. Avem in vedere în
deosebi producția cinematografica 
dintr-o perioadă care coincid-cu pu
nerea in practică a indicațiilor secre
tarului general al partidului privind 
creșterea cantitativă a producției de 
filme, in scopul asigurării unei mai 
largi posibilități de manifestare a 
talentelor și a extinderii ariej de in
vestigare artistică a realității. Au 
fost luale o serie de măsuri impuse 
de trecerea, din 1973, la o produc
ție de 20—25 de filme pe an, au fost 
înființate noile case de filme etc. — 
măsuri menite să creeze cadrul 
organizatoric propice orientării in
tr-un front larg a producției de fil
me artistice spre obiectivele de fond 
ce decurg din politica partidului 
nostru In domeniul culturii. Ritmi
cității premierelor românești i-a co
respuns — in această perioadă 
frecvența sporită a filmelor con
sacrate realității contemporane.

Fie că au evocat pasionant, in 
termenii unei arte angaiate. proce
se și fenomene complexe ale matu-

socialiste românești 
și Adevărul), fie câ 
uezbatere probleme

rizării societății 
(ca în Puterea 
au propus spre 
etice de actualitate (ca in Explozia, 
or: Zestrea, sau ca in Drum în 
penumbră), adresindu-se uneori in 
mod direct tinerei generații (Dragos
tea începe vineri, Despre o anume 
fericire) ori investigind viața satu
lui românesc (viața satului contem
poran — in Frații, sau realități din- 
tr-un sat aflat, cu un deceniu și ju
mătate in urmă, in plin 
cooperativizare — in 
aceste filme — cu toate 
dintre ele sub raportul 
artistice — se înscriu in
fertilă zonă de preocupări a creației 
cinematografice. Cele mai bune din
tre ele au avut, de altminteri, un 
ecou concludent in rindurile specta
torilor. vădind o dată mai mult in
teresul și 
blic față 
aspecte și 
lității.

Stăruim 
inspirație ... 
de puțin însemnătatea, 
diversității ------- .1 —
producției cinematografice. 
Inaugurat de filmul ~ 
rate (ai cărui ,
să pună in valoare atractivitatea fil
mului de aventuri pentru a o oferi 
marelui public, raportindu-se la eve
nimente reale, o imagine asupra ci- 
torva momente politice semnificative 
din istoria primilor ani 
eliberare) răspunde, 
acestei necesități ;

proces de 
Vifornița), 
diferențele 
finalizării 
cea mai

receptivitatea marelui pu- 
de filmele dedicate unor 
probleme reale ale aciua-
asupra acestui domeniu de 
fără a subaprecia cituși 

.... . necesitatea 
tematice si de genuri a 

Serialul
Cu miinile cu- 

autori și-au propus

de după 
_______ __r____ neîndoielnic, 
acestei necesități ; la fel ■' cele 
două feerii muzicale : Veronica și 
Veronica se întoarce — prezențe dc

D. COSTIN
(Continuare In pag a IV-a)

IN SPRIJINUL CELOR CE STUDIAZĂ 

IN 1NVĂȚĂMINTUL DE PARTID
IN PAGINA A IV-A

cores - 
instala- 

combinatele 
și 

din

Sadegh Sadrieh, în legătură cu ple
carea sa definitivă din țara noas
tră.

Cu acest prilej a avut loc.o 
convorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

R. P. Congo
main Mankou, în legătură cu în
cheierea misiunii sale în 1 țara „ 
noastră.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu ambasadorul 
congolez într-o atmosferă cor-

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii'

Din peisajul urbanistic de azi al Capitalei: cartierul Drumul Taberei

BENEFICII SUPLIMENTARE MESAJUL

In temeiul prevederilor Regulamentului de funcționare a Marii 
Adunări Naționale, în ședința sa din 20 decembrie a.c., Biroul Marii 
Adunări Naționale a hotărît închiderea lucrărilor Sesiunii a Xl-a a 
actualei legislaturi.

Ro- 
sint 
mai 
rit- 65 MILIOANE LEI

Generalizind experiența po
zitivă acumulată în privința îm
bunătățirii proceselor tehnologi
ce și a diminuării consumurilor 
specifice, siderurgiștii Combi
natului din Hunedoara au re
dus in acest an cheltuielile de 
producție cu peste 25 milioane 
lei și in același timp au reali
zat mai mult de 65 milioane lei 
beneficii suplimentare. Efortu
rile depuse de întregul colectiv(Continuare în pag. a IlI-a)

PE GLOB

DE PRETUTINDENI

FLORI ALBE LA MAREA 
DE EST

Fabrica de zahăr din Buzău: aspect de la rampa de descărcare a 
vagoanelor cu sfeclă

de siderurgicii pentru sporirea 
continuă a eficienței economice 
a producției, gospodărirea cu 
grijă și utilizarea rațională a 
resurselor materiale s-au con
cretizat in. economisirea a peste 
1 550 tone cocs metalurgic, 224 
tone feromangan, 1 466 000 kWh 
energie electrică și 8 550 tone 
combustibil.

(Agerpres)

REPORTAJ

„KOHOUTEK" — UN 
VAGABOND ÎN SPA-

CEI 30 CARE AU VRUT 
SĂ „DESCOPERE EU
ROPA..."

PAGINA A VI-A

...Deși nu aveau motive
să fie modești

aflat că sinteți oa- 
modeștj, cum s-ar 
— la locul dumnea- 

vâ 
vă

Am 
meni 
spune 
voastră, niciodată nu 
repeziți in față și nu 
bateți cu pumnii in piept 
— și aceasta fiind realita
tea. ingăduiți-mi o între
bare : de ce, după mulți 
ani de muncă, recunoscuta 
unanim ca bună. încă mai 
sinteți nemulțumiți de 
dumneavoastră înșivă 7 
Meritele vă sint recunoscu
te. vă bucurați de stimă...

Mi-am formulat întreba
rea cu citeva minute îna
inte de a ajunge La bine
cunoscuta uzină „Automa
tica" din Capitală. Și aflu: 
in timp ce lucra la darea 
de seamă a comitetului de 
partid. Ion Ia-ncu a aruncat 
o privire pe fcicastra și a 
văzut un tinăr car? tocmi 
ieșea pe poarta uzinei . 
„încă unul

Media de virstă a mun
citorilor de la ..Automati
ca" este de 23 de am ; 
mulți tineri au venit din 
provincie și încă n-au a- 
pucat să-și asigure aici o

locuință corespunzătoare, 
să-și întemeieze un cămin, 
au stat cu chirie la parti
culari. Cind a apărut le
gea. care pune capăt spe
culei cu locuințele de în
chiriat. tinerii aceștia s-au 
bucurat grozav. In sfirșit, 
vor plăti și ei o chirie in 
conformitate cu prevederi
le legale... Numai că. in 
scurt timp, cei care ii găz- 
duiseră pentru douâ-lrei 
sute de lei pe lună, s-au... 
răzgindit aflind de noua 
lege. „Nu. nu mai avem 
spații de închiriat !“ au 
declarat. Iar cițiva tineri 
muncitori nemaiaflindu-și 
loc in Bucureștiul ăsta 
mare, s-au retfas la uzine 
di a provincie... Iată de c 
este nemulțumit in acest 
moment Ion Iancu. Și nu 
numai dinsul. Conducerea 
uzinei „Automatica" a luat 
toate măsurile pentru a 
construi in cartierul Flo- 
-asca un bloc al tinerilor 

necăsătoriți. E ceva, nu
mai că... Numai că la „Au
tomatica" lucrează și multi 
tineri căsătoriți, cu copii.

doi și trei copii — și ti
nerii aceștia întreabă de 
creșe. Cereri peste cereri, 
unele s-au rezolvat favo
rabil. altele trebuie să mai 
aștepte. Pentru un comu
nist, membru al comitetu
lui de partid, acestea sint 
probleme spinoase — și 
care nu prea îndeamnă la 
aulomulțumire.

Dar un șef de echipă, 
cum ar fi .Marin Rotea, 
unul dintre fruntarii uzi
nei, ce motive ar avea si 
nu se repeadă in față ? 
Ca ucenic, a învățat strun- 
gârie și metrologie — 
două meserii înrudite. A- 
poi s-a calificat electri
cian. De unsprezece ani 
este la ..Automatica" ; n-a 
lipsit o singură zi. Peste 
30 dc- tineri au învățat 
meserie de la Marin Ro
tea. De ce-o fi omul aces
ta nemulțumit de el în
suși ? Cind i se pare că pe 
toate le știe, tocmai a- 
tunci trebuie să admită câ 
încă mai are multe de în
vățat. Cu meseria — parcă 
ar fi ceva mai simplu. Dar

cu cei din jur... Iată doar 
două din motivele care 
l-au determinat pe Marin 
Rotea să se supună in Ul
tima vreme unui riguros 
autocontrol. Are in echipa 
o fată muncitoare și as
cultătoare. Numai vorbe 
de laudă ar fi meritat fata 
asta — pină cind ceva nu 
i s-a părut in ordine lui 
Marin Rotea : „De ce vii 
obosită la lucru 7 Iți pierzi 
nopțile !“ Bănuieli — iar 
fata indura și tăcea. Și 
iată ce află Marin Rotea : 
părinții se certau, in casă 
era tot timpul scandal, iar 
ea. fata, trebuia să-și 
sească adăpost in <
unor prietene... Ei. <
lucrurile s-au limpezit, 
fost dat lui Marin ” 
să afle de-o ispravă a fe
tiței : trebuie să înveți, 
să iei note bune. Insă dacă 
s-o întimpla să încasezi 
și una proastă, să nu te 
sperii — inveți mai mult

Nicolae TIC

gă- 
casa 
cind 

. . i-a 
Rotea

(Continuare in pag a Il-a)

Comitetului Executiv al F.M.T.D
adresat tineretului din

Republica Socialistă România
Participanții la reuniunea Comi

tetului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, 
organizată la București între 
17 și 20 decembrie 1973, adresează 
salutul lor călduros tineretului ro
mân, organizației sale revoluționa
re — Uniunea Tineretului Comu
nist — și exprimă mulțumirile cele 
mai sincere pentru condițiile asi
gurate bunei desfășurări a reuniu
nii Comitetului Executiv, pentru 
ospitalitatea și atenția cu care au 
fost. înconjurați în timpul șederii 
lor în România.

Știm că tineretul român, îm
preună cu întregul popor, parti
cipă activ la viața economică și 
social-politică a țării, la perfecțio
narea noii societăți, la progresul 
multilateral al României socia
liste. Nobilele tradiții de luptă ale 
organizației voastre sînt îmbogăți
te astăzi. în condițiile socialismu
lui, prin exercitarea noilor res
ponsabilități ce vă revin în edu
carea și formarea tineretului, în 
viața socială, prin contribuția sa 
proprie la afirmarea idealurilor de 
libertate, pace și colaborare între 
popoare.

Cunoaștem participarea activă a 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
întregului tineret român la dez
voltarea solidarității militante cu 
tînăra generație de pretutindeni, la 
promovarea unei largi cooperări, 
a unor contacte permanente, a u- 
nui dialog viu cu tineretul pro
gresist și democrat al lumii, cu 
organizații și mișcări de tineret de 
diferite orientări politice și ideo
logice, animate de idealurile no-

bile ale păcii, securității și co
laborării între popoare.

Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
apreciază în mod deosebit contri
buția activă a Uniunii Tineretului 
Comunist din România la activita
tea federației, la înfăptuirea o- 
biectivelor sale de unire a tinerei 
generații în lupta împotriva impe
rialismului, a exploatării capitalis
te și reacțiunii, pentru democra
ție, pace și progres social, pentru 
triumful unei politici noi, de co
laborare fructuoasă între popoare.

Noi, pârtiei pan ții la reuniunea 
Comitetului Executiv al F.M.T.D., 
exprimăm profunda noastră grati
tudine pentru primirea călduroasă 
ce ne-a fost rezervată de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România — nouă și elocventă 
mărturie a atenției pe care o 
acordă locului și rolului activ al 
tineretului în viața internațională.

In numele întregii noastre fede
rații, care cuprinde în rindurile 
sale cercuri largi ale tineretului 
democrat și progresist de pe toate 
continentele, salutăm poporul și 
tineretul român și le dorim să ob
țină, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, noi și importan
te succese în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
în eforturile pentru consolidarea 
păcii și securității internaționale, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor po
poarelor de libertate, independen
ță și progres social.

ȘI GEOLOGIEI
PE PRIMII TREI ANI AI CINCINALULUI

Colectivele unităților din indus
tria extractivă și-au realizat, cu 12 
zile mai devreme, sarcinile de plan 
la producția globală industrială 
prevăzute pe primii trei ani ai 
cincinalului. Pină la sfirșitul anu
lui se va realiza suplimentar, pe 
ahsamblul Ministerului Minelor. 
Petrolului și Geologiei, o producție 
industrială in valoare de 650 mili
oane lei. Importante realizări au 
obținut schelele dc foraj și extracție 
din componența Centralei petrolului 
Bollntin Vale și Centralei gazului 
metan Mediaș, exploatările miniere 
subordonate Centralei minereurilor 
Deva și Centralei sării și nemetali-

alteferelor București, precum și 
unități.

Au fost realizate și depășite, tot
odată, sarcinile din planul de in
vestiții pe acești ani. Au fost puse 
in funcțiune in această perioadă 
numeroase obiective noi : instala
ția de deetanizare a gazelor de 
sondă de la Pitești, mina Roșiuța 
din bazinul Motru, exploatarea 
minieră Turț, județul Satu-Mare, 

* instalația de brichetare de la Că- 
peni, precum și capacități noi de 
producție la minele Livezeni, din 
bazinul Văii Jiului, Moldova Nouă, 
Bălan, Salina Ocnele Mari șl altele.
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FAPTUL Cum răspundeți scrisorii
DIVERS de încredere a cetățeanului? CONSTRUCȚII SOCIALE

De la inimă,
la inimă

întilnire emoționantă la Si- 
Chetul Marmației. intre o tinărft 
dm Cimpulung pe Tisa — Silvia 
Ciccu — și o muncitoare din lo
ca h ta^c — Maria Coci. Ce anume 
le-a ..legat1' atit de mult ? Via
ta ! Internată in stare gravă la 
spital. S.C. a fost salvată dato
rită transfuziei de singe din fla
conul ne care «e afin numele 
donatoarei M C. Imediat după 
însănătoșire. S.C. a ținut să-și 
cunoască salvatoarea, iar salva
toarea s-a bucurat cu atit mai 
mult, cu cit flaconul respectiv 
reprezenta pentru ea un număr 
rotund : a 100-a donare de sin
ge Evident, cele două femei 
și-au vorbi’... dc la inimă, 
inimă !

la

Dragoste 
în valută
forte

...Totul a pornit dc la un voia} 
pe țărmurile Mediteranci, Tri
mis să încheie niște contracte. 
Z. cunoaște. ..întimplâtor", Ia 
un pahar de oranjadă, o ferme
cătoare femeie... Părea câ Z. a 
intiln-.t iubirea visată o viată în
treagă. Dar, vai ! Cit de intorto- 
cheate, pline dc neprevăzut fi 
mister sint. uneori, iubirile con- 
ttactaie la un pahar dc... oranja
dă ! Vă veți convinge dc acest 
adevăr citind palpitanta nuvelă 

•j ..Draaostc in valută for
te". publicată in ..Almanahul 
..ScinteJa" 1974, nuvelă inspirată 
de un fapt real.

Primirea, examinarea și rezolva
rea cererilor, rcclamațiilor, sesizări
lor $i propunerilor oamenilor muncii 
a fost și este una din preocupările 
permanente ale Comitetului județean 
Arad al P.C.R. și a comitetului c- 
xecutiv al consiliului popular jude
țean. Atenția acordată acestei acti
vități, precum $i dialogul viu purtat 
pe aceasta cale cu oamenii muncii 
din cele mai diferite domenii a în
lesnit — așa cum s-a apreciat, 
printre altele, in cadrul analizei 
comune efectuate, de curind, de către 
biroul comitetului județean do part.d 
si de comitetul executiv al consi
liului popular județean — cunoaște
rea unor importante probleme eco
nomice șl sociale care il preocupă 
pe oameni ; soluționarea lor in-, 
tr-un timp scurt, operativitatea 
manifestată in generat In rezolvarea 
unora sau altora din situațiile se
sizate a condus la creșterea încre
derii cetățenilor in organele locale 
de partid și d» ’ _ ........... ..
acestei aprecieri este — printre al
tele — și numărul mare de scrisori 
— peste 5 500, din care peste 700 au 
fost adresate comitetului județean 
de partid. De menționat că. in cea 
mai mare parte, aceste scrisori au 
fosț rezolvate la termen, iar peste 
30 la sută dintre reclamațiile sau 
cererile dc ordin personal, precum și 
cele care priveau interesele unor 
colective au fost soluționate imediat 
in favoarea cetățenilor. Așa spre 
exemplu, in urma cercetării scrisori
lor și intervențiilor 
referitoare la unele lipsuri 
festate în 
s-au luat 
tensificarea 
obștesc, iar

fost sancționați, mergindu-se 
înlăturarea lor din această 
Multe scrisori și audiențe s- 
ferit la activitatea dc 1____
podăresc și social a orașelor și co
munelor. Prin analiza competentă, la 
fața locului, prin măsurile luate s-a 
reușit, bunăoară, ca in localitățile 
Dumbrfivița și Groșeni să se inten
sifice lucrările de îmbunătățire și 
extindere a rețelei electrice, iar in

• pină la 
muncă.

j-au re- 
interes gos-

stat. O mărturie a

prin audiențe
1 mani- 

rețeaua comercială, 
măsuri pentru in- 

controlului de stat și 
acei lucratori din co

merț. care au dat dovadă de lipsă 
de răspundere și solicitudine în ac
tivitatea de servire a populației, au

Imediat 
după
reangajare

După ispășirea unei pedepse, 
același colectiv de muncă (al 
întreprinderii ..Flamura roșie" 
Sibiu)» in fața căruia fusese ju
decat Si condamnat in urmă cu 
doi ani (pentru un furt din ma
gazine), l-a primit iarăși in 
mijlocul său pe N. Serbanici, 
acordindu-i din n<->u incredere. 
Imediat insă după reangajare, 
la miezul nopții, furișindu-se in 
secția stilouri a întreprinderii. 
N.Ș. a sustras un teanc de mine 
de pix, in valoare de 12 000 lei. 
Prins și reținut. N.Ș. va fi din 
nou judecat și trimis de unde 
abia ieșise.

Trei
„dintr-un
foc“

O scrisoare sosită ieri pe adre
sa rubricii noastre, semnată de 
Dumitru Țâranu din Comănești- 
Bacău. atrage atenția asupra 
unor acte necugetate ale unui 
vinâtor. care nici n-avea permis, 
pe nume Bobcicâ Simion. După 
ce impuscase, fără nici o pri
cină. cățelul unui copil, pe Dea
lul Comănestilor, a încercat să 
fugă, dar cititorul nostru, îm
preună cu un frate al sau Si cu 
copilul, l-au urmărit pe vinâtor, 
pină cind acesta i-a somat si i-a 
amenințat cu pușca la ochi. Ne- 
lâsindu-se intimidați, urmări
torii l-au încolții pe vinâtor. 
Pentru toate cele trei culpe — 
port ilegal de armă, amenințare 

naț nterzi — c D 
va vina. ..dintr-un foc“, o 
ăeapsă pe măsură.

s B. 
pe-

Roata...
norocului

s-aîn urma unor verificări _ 
constatat că șeful de brigadă 
Martin Kilzcr. de la Trustul de 
cons'njctii-montaj din Timișoa
ra. ;-i ir.suși>.-, prin falsificări 
de acte. 20 000 lei. ,.Eu, unul, nici 
Ja mine, nici acasă, n-am o leț- 
n e — a spus, și s-a jurat. M.K. 
Puteți să-i căuta’i unde vreți. 
Dacă-i găsiți, ai dv. să fie". De 
căutat s-au căutat și. pe mo
ment. nu s-au găsit. Cineva insă 
a avut ideea să arunce o privire 
și in roata de rezervă a autotu- 
rismului. Surpriză ! Aici se aflau 
nu 20 000, ci fix... 100 000 lei, 
bani pentru care M.K. este che
mat să dea explicații. Si cind 
te gindești că iși pusese toată 
nădejdea in ..roata norocului". 
Dar roata s-a intors.

Un cadou 
păcăleală

Bucuria soției lui 1 Patkot 
din Satu-Mare (Piața Republi
cii 2). că soțul i» făcuse cadou 
o pereche de cisme. s-a stins 
repede, pentru că una era de
fectă. inutilizabilă. Stătut de 
vinzâtoarele magazinului. I.P. a 
trimis cișmele spre schimbare 
la întreprinderea producătoare 
— ..Modem" din. Timisoara. Du
pă o așteptare de trei luni a sosit 
îi răspunsul întreprinderii. sub 
larma unui colet. A picat la 
țar- Tot sintem în -luna ca
dourilor4' — ti-a spus J.P. Dar 
desfăcind coletul a dat peste o 
pereche de came vechi, uzate, 
tocite, cu noroi pe ele Si — c0~ 
lac peste pupăză ! — cu d-cuă 
numere mai mari decif cele so- 
1.citate. Nici r<u s? putea un... 
cadou mai potrivit in „luna ca
dourilor". Ca Fi acest ..fapt di- 

“ pe adresa întreprinderii.

Rubrică redoctofo de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinleii"

• LA ORADEA A FOST RECEPȚIONATĂ ȘI DATA ÎN FOLOSIN
ȚA O GRADINÎȚA pentru 120 de copil, prevăzută cu grup alimentar 
propriu, dormitoare, încălzire centrală. Este rezultatul inițiativei co
mitetelor oamenilor muncij de la trei întreprinderi Învecinate : fabrț- 

de aprovizionare, 
contribuția, prin

principialitate 
și deciderea 
acțiunile de 
efectuate in

tență, obiectivitate și 
în analiza ..........
măsurilor.
control șl îndrumare 
acesț an la peste 30 de comitete oră
șenești și comunale do partid, pre
cum și la alte instituții de partid și 
do stat do nivel județean, au con
tribuit la îmbunătățirea activității in 
acest domeniu.

In cadrul analizei comune amintite,

situațiilor 
Totodată,

PREOCUPĂRI Șl MĂSURI BINEVENITE iN REZOLVAREA 
SCRISORILOR Șl SESIZĂRILOR OAMENILOR MUNCII 

DIN JUDEȚUL ARAD

localitățile .Tulița. Cuied, Buteni, 
Susag și altele, lucrările de moder
nizare a unor drumuri intens circula
te să sc afle fie intr-un stadiu a- 
vansat de execuție, fie cuprinse în 
planul pe 1974. De asemenea, la 
unele policlinici de întreprinderi din 
Arad, la spitalul teritorial Sebiș, 
circumscripțiile sanitare din Bocsig, 
Bufoni, Incu și cele care servesc 
muncitorii forestieri au fost luate 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății sanitare și a stării de igienă.

în cadrul analizei la care ne re
ferim s-a evidențiat faptul că, da
torită preocupărilor existente pe 
linia antrenării — in activitatea de 
examinare și soluționare a proble
melor ridicate de cetățeni — a unul 
însemnat număr de cadre cu munci 
de răspundere din activul de partid, 
organizațiile de masă și obștești, din 
întreprinderi, instituții și localități, 
s-a manifestat mai multă compc-

membrii biroului corriitetului jude
țean de partid șl ai comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular jude
țean s-au referit pe larg, in mod 
critic și autocritic, și la neajunsurile 
manifestate in relația cu cetățenii — 
prin intermediul scrisorilor și au
diențelor. Faptul că, in acest an. la 
Consiliul popular municipal Arad au 
existat cazuri cind unii salariați nu 
au dat dovadă de corectitudine și 
responsabilitate (cazul fostului șef al 
serviciului gospodărie comunală și 
locativă Radu Lăzău, care, in repe
tate rinduri, pentru a rezolva anu
mite cereri privind spațiul locativ, 
lua mită) ; faptul că la consiliul 
județean al sindicatelor, U.J.C.C., 
U.J.C.A.P., comitetele orășenești de 
partid Ineu, Sebiș, Nădlac și chiar 
la consiliul popular județean, au
diențele nu se țin întotdeauna cu 
regularitate ; faptul că, bunăoară, la 
comitetul municipal de partid un

număr de 22 scrisori trimise spre 
rezolvare de către comitetul jude
țean dc partid au termenele de re
zolvare depășite cu 2—9 luni, și 
alte citeva aspecte îiegafive semna
late — au constituit tot aiitea mo
tive de profundă nemulțumire și 
au determinat adoptarea unor măsuri 
a căror aplicare să facă imposibila 
repetarea unor situații asemănătoare. 
Printre altele, hotărirea adoptată cu
prinde măsuri ca : intensificarea 
controalelor și acțiunilor do urmă
rire in continuare a activității ana
lizate ; constituirea de 
pentru examinarea și 
scrisorilor și sesizărilor 
muncii ; stabilirea unor __
(o dată la două săptămini) cind in 
fiecare localitate, reședință de oraș 
sau comună să aibă loc audiențe 
la care să participe membri ai 
biroului comitetului județean de 
partid și ai comitetului execu
tiv al consiliului popular ju
dețean, cu scopul de a .nu mai 
pune oamenii pe drumuri și 
pentru o mai mare operativitate In 
soluționarea problemelor ridicate ; 
organizarea unor adunări cu cetă
țenii din localitățile dc unde se 
trimit multe sesizări, pentru eluci
darea problemelor și pentru comu
nicarea rezultatelor cercetărilor în
treprinse etc.

Analiza efectuată și măsurile a- 
doptate subliniază incă o dată pre
ocuparea deosebită pe care o mani
festă Comitetul județean de partid 
Arad, strădania sa de a întrona in 
dialogul cu oamenii muncii relația 
plină de solicitudine, responsabilitate 
socială și competență.

Ca de ulei, cea de mase plastice „Viitorul" și 
nr. 4. La realizarea și dotarea clădirii și-au 
muncă patriotică, salariații unităților amintite.

COMERȚ

baza 
adus

CURIER JURIDIC

în ultima perioa
dă. la redacție am 
primit un șir de scri
sori prin care autorii 
lor pun întrebări in 
legătură cu regimul 
juridic al terenurilor 
fără construcții, pro
prietate personală, a- 
Ilate xn perimetrul 
construibil al muni
cipiilor și orașelor. La 
solicitarea noastră, 
tov. Gheorghe Carpet, 
notar șef adjunct al 
Notariatului de stat al 
municipiului Bucu
rești, face citeva pre
cizări pe baza 
lor normative în 
goare, care regle
mentează această pro
blemă.

După cum se știe, 
Legea nr. 4/1973 re
feritoare la dezvolta
rea construcției de lo
cuințe conține preve
deri ce stimulează a- 
tragerea unei părți a 
veniturilor populației 
la construcția de case 
proprietate persona
lă, prin acordarea, in 
condiții avantajoase, 
de credite pe termen 
lung. Construcția 
cuințelor este 
ționată însă, 
altele, și de 
ța în orașe șl munici
pii a unor satprafețe 
de teren corespunză
toare. Regimul juri
dic al terenurilor fără 
construcții aflate in 
perimetrul construi
bil al municipiilor și 
orașelor este regle
mentat de Legea nr. 
19'1968. Prin prevede
rile ei. această lege 
urmărește să Impu
nă respectarea strictă 
a normelor tehnice 
de sistematizare a lo
calităților urbane, să 
asigure condițiile ne
cesare executării con
strucției de locuințe

acte- 
vi-

lo- 
condi- 
printre 

existen-

(Urmare din pag. I)

colectivo 
rezolvarea 
oamenilor 
zile fixe

Constantin SIMION 
corespondentul „Scinteii'

CUMPARATORI-
Caracteristicilc prin- 

dimensluni cit mal adaptate spațiului

• ÎN 1974 COMERȚUL PUNE LA DISPOZIȚIA 
LOR 213 NOI SORTIMENTE DE MOBILIER. ~ 
cipnle ale noilor «sortimente : ............ _ . . .
do locuit, multifuncționale, finisaje modeme etc. Iată și citeva nume 
do garnituri care vor mpbila pentru prima dată apartamentele cum
părătorilor în anul viitor : camera de zi „Dacia", sufrageria „Tamina", 
garniturile complete „Leving" și „Beluș", camera studio „Drobeta".

• ARTICOLE DE UZ CASNIC. Recent, magazinele de specialitate 
au fost aprovizionate cu o gamă diversă de articole menite să ușure
ze munca femeilor in gospodărie : robotul pentru bucătărie, bătătorul 
de spumă tip „Prima", filtrul de cafea „Top", uscătorul de rufe de 
cameră, aparatul pentru prăjit boabe de cafea ș.a?

• SCRISOARE-COMANDA pentru ruda lui MOȘ GERILA 
DIN SIBIU : Săniuțe, șoșoni, geamuri, becuri de toate felurile, baterii 
pentru aparate cu tranzistor!, perdele, galerii de perdele, dormeze, 
chei... iată o parte din lista de produse industriale ce lipsesc din raf
turile magazinelor sibiene. Odată ce tot ne aflăm în „luna cadouri lor", 
cumpărătorii așteaptă ca ruda lui Moș Gorilă — întreprinderea de pro
duse industriale din Sibiu — să-și deșerte cit mai grabnic sacul cu 
aceste produse în magazinele orașului.

DRUMURI-TRANSPORTURI

și să stăvilească 
ventualele cazuri 
speculă cu terenuri
le fără construcții. In 
vederea realizării a- 
cestui scop, art. 1 din 
Iepe „declară indis
ponibile și expropria- 
bile terenurile fără 
construcții. proprie
tatea persoanelor fizi
ce sau juridice, afla
te ii', perimetrul con
struibil al municipiu
lui București, al ce
lorlalte municipii și 
orașe. Tot astfel, se 
declară indisponibi
le și expropriate și 
părțile din terenu
rile cu construcții, 
in măsura in care 
depășesc suprafețele 
stabilite pe baza de
taliilor de sistemati
zare aprobate de or
ganele competente". 
Proprietarii unor ast
fel de terenuri 
deci, dreptul de pose
sie și folosință 
pra lor.

De reținut faptul 
câ, in conformitate cu 
dispozițiile art 4 din 
lege, schimbul de te
renuri fără construcții 
este posibil numai in 
cazul in care. dato
rită prevederilor de 
sistematizare, tere
nul nu poate fi folo
sit de proprietar pen
tru construcția 
singure locuințe, 
consiliul popular 
teresat să dobindeas- 
că terenul oferă pro
prietarului un alt te
ren corespunzător. Din 
interpretarea acestui 
text rezultă. în pri
mul rînd, că legea re
cunoaște proprietaru
lui dreptul de a-și 
construi pe terenul 
indisponibil o locu
ință, pentru ol și fa
milia sa, cu condiția 
de a respecta preve-

și o schimbi. Intr-o zi. 
Marin Rotea este chemat 
la școală ; profesorul diri
ginte ii aduce la cunoștin
ța că fetița iui a încasat 
un patru, pe care l-a pre
făcut. in carnetul de note, 
intr-un 
rușinat, 
acasă și-o intreabă pe fe
tiță : ..De ce-ai făcut tu o 
ispravă ca asta ? Așa 
i--am învățat eu ?“ Iar 
fetița : ..Mi-a fost tearna 
sâ nu mă cerțl, sâ nu mă 
bați...". „Dar cind te-am 
bătut eu ?...“ Altfel. învață 
bine fetița.

Bazil Ciungan. tot elec
trician. tot șef de echipă, 
avind in răspundere de-o 
vreme încoace și atelie
rul 1. îmi înșiră, cu un 
calm ardelenesc (este de 
loc dintr-o comună de pe 
lingă Ocna Mureș), nume
roasele lui preocupări le
gate de meserie, și-mi dau 
seama că modestia i se 
trage dintr-o constatare 
de bun simt. ..Cum să nu 
fii om la locul tău. dacă 
muncești ? Numai neis- 
prăviții care ne încurcă 
umblă cu nasul pe sus"... 
A munci, in gindirea lui 
Bazil Ciungan. înseamnă 
nu numai a da producție, 
ci și a te perfecționa in 
meserie $i perfecționarea 
asta ține pină in ziua cind 
ieși la pensie. „După 15 ani 
de meserie la „Automati-

nouă... Necăjit, 
omul se-n toarce

e- 
de

au,
asu-

unei 
iar 
in-

derile referitoare 
sistematizare și 
construi, in termen 
de 2 ani de la elibe
rarea autorizației, ter
men care poate fi 
prelungit cu cel mult 
un an in vederea ter
minării lucrărilor. In 
al doilea rind, se dă 
posibilitatea proprie
tarilor de a transmite 
prin moștenire aceste 
terenuri sau de a face 
schimb cu consiliul 
popular respectiv. De 
altfel. Legea nr. 
1968 nu conține 
o dispoziție care 
impiedice consiliul 
popular să primească 
terenuri fără con
strucții, pe care pro
prietarii lor le-ar ce
da statului fără să 
pretindă în schimb 
alte terenuri. în con
cluzie, art. 1 din lege 
trebuie ințeles in sen
sul că indisponibili- 
zarea terenurilor fără 
construcții, situate in 
mediul urban, nu im
plică și interdicția în
străinării lor prin do
nație către stat.

în încheiere, se cu
vine subliniat faptul 
că exproprierea, in 
sensul acestei legi, 
constituie o cale 
traordinară de dobin- 
dire a terenurilor fă
ră construcții din pe
rimetrul construibil
al orașelor și muni
cipiilor, oportunita
tea acesteia fiind a- 
preciată exclusiv de 
Consiliul de Miniștri. 
O interpretare con
trară a dispozițiilor 
Legii nr. 19 1968 
prejudicia însăși 
nalitatca legii, 
urmărește /’* 
mai rațională a tere
nurilor in vederea e- 
xecutării construcții
lor de locuințe.

ca", uzină modernă, ce-ar 
mai fi de învățat?" Bazil 
Ciungan zimbește — am 
pus intrebarea doar așa. 
in glumă, nu ? I Ca arde
lean. pricepe și el de 
glumă.

îmi răspunde, cu serio
zitate. Mihal Blidaru, zis 
și Mihalache. de meserie 
strungar in fier, de 21 de

ex-

ar 
fi- 

care 
folosirea

întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București 
(prin filialele sale din bd. Re
publicii nr. 4 și 68) a pus in 
vinzare bilete pentru odihnă și 
tratament in numeroase stațiuni 
balneoclimaterice pentru pri
mul trimestru al anului viitor. 
Pentru cei care doresc să plece 
in concediu de odihnă, între
prinderea bucureșteană asigură 
bilete pentru stațiunile Bușteni, 
Borsec. Lacul Roșu, Moneasa, 
Predeal, Sinaia. De asemenea, 
se pot procura bilete de trata
ment in stațiunile Borsec. Bu- 
ziaș, Căciulata, Călimănești, 
Eforie Nord, Pucioasa, Slănic- 
Moldova. Acestora li se adaugă, 
incepind de anul viitor, noile 
stațiuni Balvanyos (pentru ne
vroză) din județul Covasna, 
Vața — județul Hunedoara 
(pentru reumatism) și Vilcele — 
județul Covasna (pentru boli di
gestive și reumatism).

a dat greș ? îl iei . 
și-1 înveți meserie in 
luni, și-i dai un carnet de 
calificare... Și pe urmă ? 
Trebuie sâ mai treacă 
multe alte luni pină cind 
sâ poți spune câ ai de-a 
face cu un meseriaș. Și-n 
tot acest timp te simți o- 
bligat moral să-l ajuți, 
fiindcă și alții te-au aju-

pe tinăr 
opt

...DEȘI NU AVEAU MOTIVE
SA FIE MODEȘTI

ani in uzină. Ar fi de în
vățat. chiar de la o zi la 
alta. Comenzile se schim
bă. ti se cere să 
repere noi... Cum i s-a ce
rut lui. azi dimineață. Un 
desen, o 6chiță. zece, cinci
sprezece minute de gin- 
dire — și-aooi. trebuie să 
te-apuci de lucru. Nu. n-ai 
voie să greșești. El. Bli
daru. decit sâ se prezinte 
cu o piesă prost executată, 
mai bine... Iar pentru a 
nu greși, e nevoie 
mina pe carte.

Șl nu-i de-ajuns 
tu meserie, trebuie . 
si ceilalți, intervine Ciun
gan. că nu ești de caoul 
tău : un produs finit este 
opera a zeci de oameni — 
ce te faci dacă unul singur

execuți

să

să
știi 
știe

tat pe tine. Ciungan are 
in echipă cițiva absolvenți 
ai unor licee teoretice, 
sirguincioși, instruiți. știu 
istorie, geografie, litera
tură — insă meseria 
electrician trebuie s-o 
vețe și ei ca oricare, 
nu-i tocmai ușoară. 
Ciungan. ar vrea să-f știe 
mulțumiți pe toți tinerii 
aceștia. Mulțumirea lor de 
miine depinde Insă de el. 
de Bazll Ciungan. de cum 
ii instruiește azi...

Despre Ion Siladi s-a 
mai scris, i s-au adus 
elogii — iar el. tot pe lo
cul lui a rămas, nu s-a 
repezit mai în față. A fost 
ani la riad secretar al 
unei organizații de bază.

de 
in

și 
El.

• PESTE 500 DE KILOMETRI DE DRUMURI NAȚIONALE au 
fost asfaltate in acest an. S-a încheiat modernizarea traseelor Reghin — 
Apahida, Tirgu Jiu — Băile Herculane. Zlatna — Alba Iulia, Abrud — 
Cimpeni, Băița — Cimpenî și Oltenița — Daia. Concomitent s-au 
efectuat importante lucrări care au cuprins construcția a 35 de poduri 
și pasaje denivelate. Investițiile respective facilitează o sporire În
semnată a capacității de transport, precum și creșterea gradului de 
siguranță a circulație; pe arterele rutiere. în prezent, peste 85 la sută 
din rețeaua de drumuri naționale este modernizată, față de numai 
7—8 Ia sută cu un sfert de veac in urmă.

TELECOMUNICAȚII
• VA FUNCȚIONA MAI BINE SERVICIUL „03" DE LA TELE

FOANE ? La critica apărută In ziarul nostru, Direcția de telecomuni
cații a municipiului București ne-a răspuns : „sesizarea a fost prelu
crată cu personalul de la serviciul „03" pentru a nu 6C mai produce 
deficiente datorită lipsei de organizare sau de operativitate". Mai 
aflăm că este In studiul personalului tehnic și problema automatizării 
serviciului „apel la ora fixă", astfel îneît in viitor să poate face față 
la un număr mai mare de comenzi (eventual, și Intre orele 4,45 și 7).

• O NOUA CENTRALA TELEGRAFICA, cu 1 000 de linii, este 
In curs de montare și testare. Ea permite trecerea serviciului inter
național semiautomat la servire complet automatizată. Astfel, abona- 
ții telegrafului (deținătorii de aparate telex) vor avea posibilitatea 
de a chema direct, formind numerele pe disc, orice abonat al rețe
lei internaționale, fără 
trala este prevăzută să

a mai apela la centrala Bucureștiului. Cen- 
lntre in funcțiune in iunie anul viitor.

DIVERSE
e UN PRODUS DE

PJ&LL-AMAR. Punind in valoare rezultatele cercetărilor dr., lonescu 
Călinești asupra principiilor active ale nămolurilor ' sapropellce din 
lacul Balta Albă (județul Buzău), întreprinderea „Miraj" din Bucu
rești a elaborat mai multe produse cosmetice noi : loțiuni tonice, 
emulsii hidratante, creme, șampon, spumant de baie, loțiuni capilare. 
Datorită biocatalizatorilor pe care îi conțin, produsele exercită asu
pra pielii o acțiune tonică, hidratantă, favorizează metabolismul ce
lulei și regenerarea țesutului.

• ÎN PIAȚA 23 AUGUST DIN BRAȘOV s-a deschis „Orășelul copii
lor". Foarte frumos — își spun copiii. Inițiativa gospodarilor trebuie 
apreciată. Numai că primele unități care și-au început activitatea aici 
sint două... bufete care servesc băuturi, alcoolice și mititei^ Nu-i prea 
devreme pentru cei mici ?

CONCEPȚIE. ORIGINALA ROMÂNEASCA !

si civică, a unor constructorio '

apoi președinte de sindi
cat — acum iar secretar de 
organizație de bază și loc
țiitor al secretarului comi
tetului de partid și mem
bru in diferite comisii. 
Ține in egală măsură la 
copii, la soție și la ochii 
lui. ochii lui care trebuie 
sâ vadă bine... Strungar 

metale prețioase, 
face el 

vederea... 
după n 

vreo tre

in i 
s-ar 
slăbi 
purtat 
uzină .— —
ziua respectivă il mai aș
tepta și o ședință de vreo 
ti ei ore. Strungar in me
tale prețioase — are și el 
o normă pe zi. are de ca
lificat cițiva tineri, tare as 
vrea să știu cum se 
descurcă ? Ion Siladi, ai 
pierdut cu mine trei ore, 
ce se-ntimplă cu orele as; 
tea? Și-mi spune : „Nu-i 
nimic, o sâ le recuperez, 
așa cum recuperez și orele 
de ședință, și altele... Tre
cem printr-o perioadă cind 
trebuie să facem față la 
toate"... Ion Siladi. de cind 
ești meseriaș, ai avut și 
perioade ușoare? Nu. 
avut, nici niâcar in 
cedii. și crede că un 
care muncește nu poate 
avea răgaz, tot timpul tre
buie să te gindești la ceva, 
să rezolvi ceva, să ajuți... 
Numai neisprăvițil se-n- 
doapă cu satisfacții neroa- 
de. de s-ar termina odată 
cu ei !

De acord, Ion SiladL

De citeva luni, miile de muncl- 
ri, ziariști, funcționari de la 

Combinatul „Casa Scinteii" sint ne- 
voiți să facă un adevărat slalom 
printre grămezi de pămint, peste 
șanțuri adinei, pentru a ajunge la 
locul de muncă. Au venit ploile, a 
căzut zăpada, iar grămezile de pă
mint și șanțurile iși continuă exis
tența șicanantă. j>

Ce se întimplă cu acest intermi
nabil șantier ? E vorba doar dc o 
lucrare simplă, respectiv instalarea 
conductei de alimentaro cu apă a 
cartierului „Jiului-Scîntela", lucra
re executată — sau, poate, mal 
corect spus, abandonată — de în
treprinderea de construcții edili
tare și drumuri. Dar de ce durează 
atit de mult instalarea unei simple 
conducte ? (Peste tuburile aduse și 
depozitate pe locul respectiv au 
trecut două veri, două toamne, o 
primăvară și încă o iarnă). De 
ce atita nepăsare față de o lucrare 
a cărei urgență nu mai trebuie de
monstrată ? De ce această sfidare 
la adresa muncii celor care au avut 
nevoie de 20 de ani de trudă și mi
gală pentru a amenaja un parc cu 
arbori, arbuști și verdeață, acum 
sfirtecat de șanțuri adinei, zdrobit 
sub apăsarea munților de clisă în
ghețată ? De ce se permite ca două 
căi de acces — foarte solicitate — 
să fie inch i-ie pentru pietonii obli

gați să 
mobile , ______ _ . ____  __ __
sinchisește. (Nici măcar administra
ția imobilului, total nepăsătoare). 
Să încercăm, atit cit 6C poate, o 
sumară explicație cu unul din res
ponsabili, maistrul Ștefan Drago- 
mir.

— Vă mai amintiți cind a început 
această lucrare ?

— Eu nu pot să vă spun, deoare
ce am fost trimis aici numai de la 
1 decembrie. înaintea mea a lu
crat pe nost de maistru inginerul 
stagiar Mihai lerbașu. Potrivit gra
ficului, instalarea conductei trebuie 
să fie gata pină la 28 decembrie 
a.c. Dar, sincer să fiu, mă așteptam 
să ne fotografieze cineva de aici, 
de la „Casa Scinteii", 
geam.

— înseamnă câ ceva 
țumește și pe dv.

— Noi sperăm să fim „ __  ...
menul prevăzut. Sint, totuși, citeva 
probleme. Conducta este formată 
din tuburi de ciment „premo". la 
care probele sub presiune nu se pot 
face in orice condiții. în mod nor
mal, ar trebui ca acum să umplem 
tuburile cu apă și să le lăsăm la 
„maturizare" timp de 12 zile. Și 
numai după aceea să facem pro
bele sub presiune. Există insă peri
colul ca apa să

se „descurce" printre auto- 
și băltoace ? Nimeni nu se

măcar pe

vă nemul-

gata la ter-

să ae spargă. De aceea vom face o 
probă impusă.

— Adică ?
— De mîine (21 decembrie — 

n.r.) vom pompa apă in tuburi. In 
felul acesta, luni. 24 decembrie, vom 
putea Începe probele sub presiune.

— Faptul că scurtați timpul' de 
„maturizare", că lucrați sub ame
nințarea înghețului, nu creează un 
anumit risc ?

— Ba da. Sperăm însă ca totul să 
decurgă normat. Dacă la probele 
sub presiune nu apar fisuri, înce
pem imediat astuparea șanțurilor.

— Și dacă, totuși, apar ?
— Evident, trebuie să executăm 

toate remedierile necesare. De a- 
ceea nici nu astupăm șanțurile cu 
pămint.

— ? ! ?
Pentru orice meseriaș, cu un mi

nimum dc calificare, executarea 
unei instalații din tuburi de ciment 
„premo" nu era îngăduit să fie pre
lungită pină în plină iarnă. Lăsind 
toate celelalte implicații la o par
te, privind cu îngăduință mizeria 
la care sint supuși zilnic mii de 
trecători, întrebăm pe inginerii și 
conducătorii întreprinderii in cauză: 
Ce cred despre corectitudinea tehni
că a lucrării ? Dar despre răspun
derea profesională ? ‘

inghețe și tuburile T. ION
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Sin'f'm la Sighelul Marmației. la 
combinatul dc prrlucrare a lemnului, 
cea mai mare unitate Industriala dm 
municipiu. în fiecare dimineața, aici, 
de la ora 6,45 $i pină la 7, condu
cerile celor 6 fabrici informează co- 
m t, tu] de partid pe întreprindere «i 
comitelui oamenilor muncii de mo
dul cum s-a realizat producția (și 
alte probleme) in decursul ultimelor 
-4 de ore. După o astfel de ..opera
tivă-, d;n dimineața unei zile de la 
finele lui noiembrie ac., secretarul 
comitetului do partid. Gheorgbc Ne- 
Erea, si directorul, inc. Gheorghe 
Grtinstein, ne anunțau că combinatul 
și-a îndeplinit înainte dc termen 
planul pentru export pe 11 luni a. c.. 
rcalizind totodată șl producția pre
văzută inițial pe primii 3 ani ai cin
cinalului. De altminteri, tot la a~ 
ceeași dată, planul de producție pe 
19i3. îmbunătățit prin angajamen
tele ulterioare, era realizat in pro
porție dc aproape 85 la suta, exiș
ti nd premise ca pe Întregul an să 
fie înfăptuit cu 4 zile lucrătoare mai 
devreme.

ficiențe. O slăbire a exigenței și 
disciplinei, o anumită stare dc auto- 
mulțumlre. generată, dar cu nimic 
îndreptățită, de succesele acumulate 
in semestrul 1 a.c. Șl comitetului 
municipal dc partid ii revine partea 
sa do răspundere. După părerea 
noastră, aceste lipsuri au vădit, in
tr-o anumită perioadă din semestrul 
II a c., o oare are tocire a spiritului 
critic și autocritic, in cadrul comite
tului de partid pe combinat, al

de producție și nici sarcina de creș
tere a productivității muncii. Tot in 
aceeași perioadă, in fabrica de 
scaune pliante, unii muncitori erau 
nemulțumiți, apoi au sesizat in 
scris unor organe din afara În
treprinderii despre faptul efl trei 
maiștri incălcau flagrant norme
le etice și de disciplină in pro
ducție. ceea cc. mai anoi, prin 
ancheta întreprinsă după ci leva luni 
de comitetul de partid al C.P.L. și

brie. Intr-o adunare lărgită cu acti
vul dc parlld al întreprinderii. Gin- 
direa și contribuția colectivă și-au 
dovedi* și de astă dată deosebita 
eficiență. Din discuțiile purtate a 
rezultat, bunăoară, că la fabrica dc 
mobilă corp, comitetul dc partid 
nu-șl exercita suficient atribuțiile 
politico ce-l reveneau, dc a conduce 
și controla munca in toate compar
timentele. inclusiv in cc privea con
ducerea tehnică a acestei fabrici.

Ce desprindem din succesele amin
tite ? Că organizația de partid și co
lectivul din unitate, toți factorii care 
concură la conducerea și realizarea 
producției, in pofida unor neajunsuri 
care au apărut, au reușit să lu
creze cu mai multă eficientă econo
mică. A sporit — deși nu pe măsura 
posibilităților — randamentul utila
jelor și instalațiilor, s-au introdus 
tehnologii noi. a crescut simțitor 
gradul de prelucrare a materiei pri
me. valoarea unui mc dc masă lem
noasă industrializată crcscind dc la 
circa 2 500 Ici in anul trecut, la 2 733 
Ici in acest an. în sprijinul părerii 
exprimate dc noi pledează si alte 
cifre . ne 11 luni a. c., peste sarcinile 
de plan s-a realizat o producție va
lorând aproape 3 milioane Ici. iar la 
export depășirea este, pentru această 
perioadă, mai marc de 500 000 lcl 
valută.

Refcrindu-se la aceste reâlizări. 
primul secretar al comitetului muni
cipal de partid. Ioan Ulici. aprecia :

— Pentru comuniștii și toți oamc- 
n.i muncii din Sighetul Marmației, 
activitatea din acest an a organiza
ției de partid de la combinatul de 
prelucrare a lemnului — cuprinzind 
circa 800 de comuniști — constituie 
un bun exemplu in vederea înfăp
tuirii înainte de termen a cincina
lului. Dar deși s-au obținut succese 
în indeplinirea și depășirea unor in
dicatori cantitativi și calitativi, to
tuși la C.P.L. s-au manifestat și de

Nici măcar rezultatele bune 
nu îndreptățesc automulțumirea 
ANCHETA NOASTRĂ LA COMBINATUL DE PRELUCRARE

A LEMNULUI DIN SIGHETUL MARMAȚIEI

comitetelor do partid pe fabrici. In 
comitetul oamenilor muncii. Bună 
parte din deficiențele pe care le 
avem in vedere puteau fi evitate 
dacă față de ele se lua atitudine 
deschisă mai din timp, iar activul 
de partid din întreprindere era con
sultat mai din vreme pentru înlă
turarea neajunsurilor, așa cum s-a 
procedat in cele din urmă.

Pe scurt, iată despre ce este vorba, 
în semestrul I. toate cele 6 fabrici 
ale combinatului au obținut rezul
tate care făceau pe drept cuvint cin
ste colectivelor lor. După aceea, așa 
cum ne-au spus interlocutorii cu 
care am discutat in combinat, și-a 
făcut loc o stare de automultumire. 
La fabrica do mobilă corp s-a lansat 
un nou model in producție, pentru 
export. Dar fără ca fabricația să fi 
fost din timp și serios pregătită. 
Absențele nemotivate și învoirile 
s-au înmulțit. în lunile august, sep
tembrie. octombrie a. c., fabrica de 
mobilă corp nu și-a realizat planul

comitetul oamenilor muncii, s-a ade
verit. Deficiențele au început să se 
înmulțească, iar la capătul a 10 luni 
ale acestui an au rezultat — pe uni
tate — peste 35 690 om'ore absențe 
nemotivate și învoiri, time in ca e 
s-ar fi putut realiza o producție in 
valoare de peste 1 700 000 lei Insu
ficiența spiritului critic și autocritic 
din primele luni ale semestrului 
doi a.c. a generat neajunsuri și la 
fabrica de mobilă corp.

Acestea erau, in principal — sufi
ciente doar ! — „problemele spi
noase" pe care ni le-au înfățișat atit 
tovarășul loan Ulici. cit și tovarășii 
de la comitetul de partid și comite
tul oamenilor muncii de la C.P.L. 
Sighetul Marmației. Dezbaterea lor 
intr-o analiză amplă, aprofundată, 
critică șl autocritică, in urma căreia 
s-au întocmit imediat planuri de 
măsuri tehnico-organizatorice con
crete pentru înlăturarea deficiențe
lor apărute in semestrul II ac., a 
avut loc la începutul lunii noiem-

în același spirit a vorbit maistrul 
Alexandru Pașca, secretarul comite
tului dc partid de la mobilă corp. 
La alte lipsuri s-au referit, in adu
narea lărgită a activului de partid, 
Vasile Măran, șef de echipă, Stan 
Nedelcu. maistru. Mihai Holdiș. sor
ților. ing. Ioan Stroian și Gheorghe 
Coman, cărora li s-a încredințat con
ducerea fabricii de mobilă corp, și 
alții.

— Pentru livrarea unor produse 
cu deficiențe calitative, răspunderea 
revine in mare măsură și C.T.C.-u- 
lui, a arătat sincer, deschis, cu a- 
celași prilej, tehnicianul Anton Albu, 
coordonatorul activității C.T.C. de la 
această fabrică. Vina constă mai 
ales in faptul că a slăbit controlul 
de calitate pe flux, in fazele pre
mergătoare montajului.

— Eu am criticat și altă dată, insă 
de-abia după această adunare s-a 
trecut hotărit și operativ la rezol
varea unor probleme, ne-a sdus 
maistrul Alexandru Pașca. Să vedeți

ce se Intlmpla Înainte : Intr-o parte, 
la anumite repere, se producea prea 
mult, in altă parte — mai puțin de
ed era nevoie ca să se asigure un 
ritm constant la montaj. Vă-nchi- 
pulțl ce ieșea, cînd un produs nou 
nu putea fi finalizat pentru că-i lip
sea un reper, de care se uitase pe 
flux. Adevărul este acesta : dacă 
activul dc partid era chemat cu vreo 
3—I luni mal devreme să-șl spună 
părerea in legătură cu neajunsurile 
survenite, ele n-ar mal fi apucat să 
ne dea atita durere dc cap. Rezul
tatul concret se vede : in lunile no
iembrie și decembrie a.c. fabrica 
noastră și-a realizat și depășit pla
nul la toți indicatorii.

într-adevfir. chiar din primele zile 
după adunarea la care nc-am refe
rit. măsurile stabilite au început să 
prindă viață in combinat. Colective 
de muncitori, maiștri, ingineri, sub 
directa conducere a comitetului de 
partid, au trecut la depistarea de
fecțiunilor tehnice de la fiecare uti
laj in parte, stabilind precis piesele 
care se pot realiza prin autodotare 
sau nu, remediile care se impun in 
primă urgență. Totodată, 24 de 
muncitori de la întreținere, pe baza 
unui program operațional zilnic, au 
fost redistribuit! in formații mici, 
astfel îneît să se acopere corespun
zător nevoile celor 3 schimburi de 
lucru. La' fabrica de mobilă corp, in 
paralel cu reorganizarea conducerii 
ei tehnice, s-a pus la punct evidența 
reperelor pe fiecare fază de lucru.

Socotim adunarea lărgită a activu
lui de partid dip combinat ca un 
moment de răscruce pentru Îmbu
nătățirea întregii munci politico-or- 
ganizatorice și de producție de aici 
— și aceasta atit prin prisma înde
plinirii exemplare a planului la toți 
indicatorii și toate sortimentele pe
1973, cit mai ales sub aspectul pre
gătirilor pentru realizarea sarcinilor 
sporite cantitativ și calitativ din
1974. Reiese limpede că acolo unde 
activul de partid este folosit în mod 
corespunzător, așa după cum arăta 
secretarul general al partidului, 
acolo se soluționează pozitiv multe 
probleme.

Sever UTAN 
Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteli"

AGENDA ECONOMICA
PERSPECTIVĂ ’74

Noi produse
la întreprinderea

de detergenți

deter- 
desfă- 

de
La întreprinderea de 

genți din Timișoara se 
șoară o intensă activitate 
cercetare pentru crearea de noi 
sortimente de auxiliari și de
tergenți care să țină pasul cu 
cerințele sporite impuse de mo
dernizarea proceselor de pro
ducție din diferite ramuri in
dustriale. Pentru industria tex
tilă. bunăoară, in locul inmuian- 
tului ..Rapid C“. care in urma 
creșterii vitezei de prelucrare 
nu mai corespunde, producind 
o spumare abundentă, a fost 
creat un nou auxiliar cu carac
teristici superioare. Acesta a 
trecut cu succes testele prac
tice și va fi pus la dispoziția 
unităților textile incă din pri
mele zile ale anului viitor. Noi 
produse de auxiliari sintetizate 
la întreprinderea timișoreană 
sint in curs de încercare la 
uzina ..Carbochim" Clui și în
treprinderea de unelte și scule 
Brașov.

— Rezultate bune — ne spu
ne Inginerul Ewald Maurer — 
au fost obținute și in direcția 
utilizării agenților activi de su
prafață. Astfel, în efortul gene
ral de economisire a combusti
bililor au fost creați degresanțl 
noi. care înlocuiesc benzina, fo
losită la spălarea diverselor 
piese de metal, cum sint. de 
pildă, cele de la motoarele in
troduse in reparații generale 
sau reperele unse ce urmează a 
fi vopsite ori galvanizate. Pri
mele loturi din noii degresanți 
au fost încercate atit in între
prindere, cit fi in atelierele 
unor beneficiari din Timișoara 
ți din alte centre industriale 
ale țării, cum e cazul Uzinei de 
autoturisme din Pitești, sol- 
dindu-se cu bune rezultate. 
Programul de cercetare al în
treprinderii de detergenți din 
Timișoara prevede diversifica
rea in continuare a gamei sor
timentale actuale. Astfel, pen
tru anul viitor se au in vedere 
crearea de noi auxiliari de vop
sire in concordantă cu noii colo
rant! apăruți pe piața internă, 
extinderea gamei produselor 
destinate spălării și Întreținerii 
lenjeriei și altele.

In secția montai râzboola de țesut o întreprinderii de utllațe și piese de schimb pentru* industria ușoord din Tg Mureș

RĂSPUNDERE COMUNISTĂ
PENTRU GOSPODĂRIREA PĂMINTULUI AGRICOL

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

Bărăganul — cea mai întinsă și 
mai fertila cimpie a țării — este 
considerat un adevărat grinar. Deși 
suprafața județului Ialomița repre
zintă numai 3.5 la sută din terenul 
agricol al țării, el contribuie cu 9,35 
la sută la realizarea producției glo
bale agricole. Recoltele mari care se 
obțin aci se datoresc nu numai 
potențialului productiv al pămintului, 
ci și modului in care este gospodărit, 
in care se aplică agrotehnica mo
dernă ce determină producția agri
colă. „Este adevărat că in Bărăgan 
există pămint mult și bun — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea cu cadrele din agricultura 
județului Ialomița — dar tocmai 
faptul că avem un pămint bun tre
buie să ne îndemne să gospodărim 
bine fiecare metru pătrat, să obți
nem de pe el recolte". Problema 
bunei gospodăriri a fondului funciar 
a fost subliniată din nou la recenta 
plenară comună a C C. al P.C.R. si 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, 
în lumina indicațiilor date. Comite
tul județean Ialomița al P.C.R. a a- 
nalizat, intr-o recentă plenară, mo
dul in care este gospodărit fondul 
funciar și a stabilit o serie de mă
suri menite să ducă la conservarea 
solului, la introducerea in circuitul 
agricol a noi suprafețe, la exploa
tarea rațională a terenurilor amena
jate pentru irigat.

S-ar putea spune că într-un județ 
de șes. care în afară de Dunăre nu 
are decit un riu mai mare — Ia
lomița — gospodărirea pămintului 
n-ar ridica probleme. Ele totuși 
există și constituie un merit aj bi
roului comitetului județean că le-a 
puc in discuție pentru a se putea 
stabili măsuri organizatorice și po
litice in vederea mai bunei gospo
dăriri a fondului funciar. în ultimii 
ani, unitățile agricole din județul

Ialomița au fost confruntate cu si
tuații grele, determinate de condi
țiile atmosferice nefavorabile. Ploile 
abundente au favorizat băltirea apei 
pe mari suprafețe. încă din 1971. 
la consfătuirea cu cadrele din agri
cultura județului, biroul comitetului 
județean de partid a intocmit un 
program detaliat de măsuri. Pen
tru evacuarea apelor care afectau 
100 000 ha au fost inițiate acțiuni la

cutarea lor pe locuitorii satelor, care 
sint primii interesați ca pămintul să 
rodească din belșug. Așa se face că, 
în vara acestui an. deși a fost sece
tă, circa 350 hectare de teren, a- 
parținind cooperativelor agricole 
Reviga, Colelia, Cocora și întreprin
derilor agricole de stat Dragalina și 
Ivănești, au fost afectate de exces 
de umiditate, pierzindu-se astfel mii 
de tone de produse prin necultivarea

O PROBLEMĂ MAJORĂ ÎN ATENȚIA

ORGANULUI JUDEȚEAN DE PARTID

care au participat, alături de impor
tante forțe mecanice puse la dispo
ziție de stat, locuitorii satelor. Cul- 
tivind in rindul lucrătorilor din agri
cultură un inalt spirit de responsa
bilitate pentru soarta fiecărei palme 
de pămint, organizațiile de partid au 
reușit să atragă importante forțe lo
cale in această acțiune, care s-a 
încheiat prin realizarea a 620 km 
canale, 110 km praguri și diguri, 150 
lucrări hidrotehnice.

Biroul comitetului județean de 
partid a ajuns la concluzia că n-au 
fost epuizate toate posibilitățile de 
care dispune agricultura, pentru ca 
fiecare metru pătrat de pămint să 
producă la nivelul potențialului pro
ductiv real. Unele comitete execu
tive ale consiliilor populare și con
duceri ale unităților agricole au aș
teptat și mai așteaptă incă aiutor din 
afară pentru efectuarea lucrărilor de 
desecare, fără să antreneze la exe-

lor. Pe de altă parte, nu se ma
nifestă pretutindeni interesul nece
sar față de folosirea fiecărei palme 
de pămint și, în nu puține cazuri, 
chiar din partea celor care au sar
cini să imbunătâțească solul. De mai 
bine de doi ani, 25 de hectare care 
aparțin cooperativelor din comunele 
Vlad Țepeș și Vilcele stau nefolo
site. Cauza ? Pe aceste terenuri, pe 
care T.C.I.F. București trebuia să le 
redea în circuitul agricol. există 
mormane de balast și moloz, saci de 
ciment pietrificat, fier-beton etc.

Din dezbaterile plenarei s-a des
prins ideea că refacerea potenția
lului productiv stă in primul rind in 
puterea fiecărei unități agricole. Ex
periența unor cooperative agricole, a 
unor consilii populare demonstrează 
că. prin mijloacele pe care le au la 
indemină, se pot face multe pentru 
ameliorarea pămintului, pentru mai 
buna lui folosire. în comuna Borcea

(Urmare din pag. I)

lucru. Toate „canalele" prin care 
și-a făcut loc risipa de timp, de 
forțe S1 mijloace trebuie blo
cate rapid, prin măsuri tehnico-or
ganizatorice și politice ample, ri
guroase, cu efecte imediate.

La rindul lor. montorii, ne refe- 
r.m ma: ales la principalele uni
tăți specializate in executarea a- 
cestui gen de lucrări, și anume — 
Trustul de montaj utilaj chimic si 
Trustul de instalații-montaj. am
bele din București, pot și trebuie 
să pună in valoare noi rezerve de 
accelerare a ritmului de lucru. Or
ganizarea muncii in mai multe 
schimburi, folosirea la întreaga ca
pacitate a mașinilor de construcții, 
preluarea ” * “

tidului. pretutindeni acolo unde este 
cazul echipele de montori trebuie 
completate cu efective la nivelul 
cerințelor și alcătuite no| formații 
de lucru, capabile să preia imediat, 
cu forțe proprii, montajul unor e-

să se alăture, cu promptitudine și 
receptivitate, celorlalți factori care 
muncesc intens la punerea in 
funcțiune a noilor obiective de In
vestiții. Cu atit mai mult cu cit 
pe un șir de șantiere, lipsa unor

preluarea „din mers" a noilor 
spații de montaj create de con
structori sint tot atitea căi de ac
țiune pentru intensificarea lucrări
lor de montare a utilajelor tehno
logice pe șantiere. Nu pierdem din 
vedere, nici un moment, marea res
ponsabilitate ce revine beneheian- 
lor de investiții. Așa cum a indicat. 
In repetate rinduri. conducerea par-

chipamente tehnologice. Facem a- 
ceastă precizare, deoarece unii ti
tulari de investiții, cum sint Mi
nisterul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții. Minis- 

Chimice și Minis- 
Metalurgice. nu 

..............   în întregime an
gajamentele asumate in acest sens. 

Ca și pină în prezent, furnizorii 
de utilaje tehnologice sint chemați

terul Industriei 
Ierul Industriei 
și-au îndeplinit

utilaje de bază, nelivrate la datele 
prevăzute, pune in cumpănă 
respectarea termenelor de dare in 
producție a capacităților respective. 
De pildă, la întreprinderea ..Elec- 
troArgeș" din Curtea de Argeș 
din cauza nesosirii nici pină in 
prezent a cltorva mașini și insta
lații. montorii s-au oprit un timp 
din lucru. Situația se repetă, cu

întregul ei cortegiu de neajunsuri, 
la noua capacitate de la Fabrica de 
mase plastice din Buzău, la noile 
linii de ciment de la fabricile din 
Tg. Jiu. Fieni și Hoghiz, pe plat
formele chimice din Pitești. Ișal- 
nița și Slobozia, la Fabrica de nu
trețuri combinate din Alexandria.

Pe fiecare șantier, la flecare o- 
blectiv trebuie concentrate țoale 
forțele in vederea montării grab
nice șl Integrale a utilajelor teh
nologice ! Rezultatele înregistrate 
pină acum la un șir dc obiective 
de investiții demonstrează pregnant 

’ capacitatea colectivelor de con
structori și montori. a beneficiari
lor și furnizorilor de utilaje de a 
infâptui cu succes această sarcină. 
Cu sprijinul concret și nemijlocit 
al organelor și organizațiilor de 
partid, ele trebuie să aolice. acum, 
neintirziat și hotărit toate măsurile 
menite să accelereze ritmul lucră
rilor de montai in vederea punerii 
rapide in funcțiune a tuturor obiec
tivelor prevăzute pe acest an. a 
căror contribuție este deosebit de 
importantă pentru înfăptuirea pla
nului pe anul viitor, a cincinalului 
înainte de termen.

a fost inițiată, sub conducerea comi
tetului de partid, o acțiune de in
ventariere a fiecărei palme de 
pămint și de organizare a teritoriu
lui celor trei cooperative agricole. 
Prin desființarea unor drumuri de 
acces și lucrări de comasare s-au 
redat circuitului agricol peste 25 de 
hectare, iar prin folosirea intensivă 
a curților gospodărești s-au cultivat 
suplimentar 110 ha cu legume, po
rumb boabe și furaje. Și in alte 
unități agricole de stat și coopera
tiste, prin cultivarea spațiilor dintre 
construcțiile zootehnice, s-au ob
ținut însemnate cantități de furaje.

Cu toate că este binecunoscută im
portanța bunei gospodăriri a pămin
tului, această sarcină nu a devenit 
o preocupare de prim ordin a unor 
comitete comunale și orășenești de 
partid. AstfeJ, in orașele Fetești, 
Slobozia, in zona municipiului Că
lărași, in spatele combinatului de 
celuloză și hirtie, in apropierea în
treprinderii de materiale de con
strucții. ca de altfel pe întreg malul 
sting al brațului Borcea, sint supra
fețe arabile destul de mari transfor
mate in depozite de gunoaie și de
șeuri sau in cariere de nisip.

Analizind cu răspundere comunis
tă. in spirit critic și autocritic, as
pectele privind folosirea fondului 
funciar, plenara comitetului jude
țean a aprobat un plan detaliat de 
măsuri menite să ducă la înlătura
rea tuturor fenomenelor de risipă, 
de degradare a pămintului. la folo
sirea rațională a întregului fond 
funciar. în scopul realizării, pe vii
tor. a unor producții agricole cit 
mai mari, au fost stabilite sarcini 
precise care revin atit organizațiilor 
de partid, cit și .....
comunale. Cum 
organe ? Ele au 
niza și îndruma 
vizează folosirea __ ........ ........... .
suprafețelor de teren și antrenarea 
locuitorilor satelor la lucrările de 
îmbunătățiri funciare : înlăturarea 
excesului de umiditate, îmbunătăți
rea pășunilor, cultivarea integrală a 
terenurilor intravilane și a curților 
gospodărești, astfel incit toate su
prafețele să fie exploatate. Progra
mul include, pe lingă măsurile de 
ordin tehnic și organizatoric, și o 
categorie aparte de acțiuni, cu ca
racter educativ, menite să cultive in 
rindul tuturor locuitorilor din jude
țul Ialomița — muncitori, țărani co
operatori. intelectuali — răspunde
rea și respectul pentru pămint. Sint 
prevăzute sarcini precise pentru co
mitetele comunale de partid. între
prinderi și școli. care au datoria, 
prin acțiuni propagandistice, să dez
volte un spirit de exigență și res
ponsabilitate pentru modul și desti
nația de folosință a fondului 
ciar. Pămintul este al întregii 
țiuni și el trebuie gospodărit 
grijă, cultivat pină la ultima palmă. 
In scopul realizării de cit mai multe 
produse agricole necesare economiei 
naționale, bunel 
populației.

consiliilor populare 
vor acționa aceste 
sarcina de a orga- 
toate acțiunile care 
integrală a tuturor

fun- 
na- 

cu

aprovizionări a

Lucian 
Ștefan

CIUBOTARU 
DORGOȘAN

Potrivit sarcinilor de plan, agricultura — una din principalele 
ramuri ale economiei naționale — urmează să obțină in anul 
viitor un spor de producție dc 21.5 la sută față de 1973. De re
marcat că unitățile agricole de stat și cooperatiste trebuie să 
realizeze o producție de cereale de peste 18 milioane tone. Creș
teri importante se prevăd și la celelalte culturi și produse ani
maliere. Pentru indeplinirea acestor sarcini se prevede o pu
ternică dezvoltare a bazei materiale. Anul viitor, agricultura va 
primi 1 348 mii tone îngrășăminte chimice substanță activă, cu 
45 la sută mai mult decit in 1973. Se vor amenaja pentru irigații 
noi terenuri, astfel incit, la sfirșitul anului, suprafața ame
najată pentru irigații să ajungă la aproape 1,5 milioane hectare. 
Totodată, agricultura va dispune de circa 116 mii tractoare, 
11 mii combine autopropulsate și de o gamă largă de alte ma
șini. ceea ce va determina creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor.

IN LOCUL BENZINEI

Specialiștii din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej au obținut re
cent un nou produs : lavoterp. Este vorba de un detergent spe
cial pentru spălarea motoarelor, pieselor auto etc. — realizat 
din deșeurile de fabricație de la platforma petrochimică din lo
calitate. Noul detergent are multiple calități : este economic, 
netoxic, necoroziv. are un punct de aprindere superior altor de
tergenți și un plăcut miros... de conifere.

înlocuind benzina, motorina etc. — folosite ca detergenți — 
prin utilizarea lavoterpului, care va putea fi procurat din tri
mestrul I al anului viitor, se vor economisi anual peste 2 000 
tone produse petroliere.

AGRICULTORI IN CONCURS

Recent, in aula Academiei de științe agricole și silvice a avut 
loc finala concursului republican „Cine știe agricultură ciștigă". 
Iată-i și pe ciștigători : la cultura plantelor de cimp — Mihîi 
Bostan, reprezentantul cooperativei agricole Girov, județul 
Neamț ; la legumicultura — Cristache Cerchia, din Tichilești, 
județul Brăila ; la pomicultură — Onița Virtop, din Geoagiu, ju
dețul Hunedoara ; la viticultură — Stan Tudor, din Smeeni, ju
dețul Buzău ; la creșterea animalelor — Andrei Dobrică. din 
Nuntași, județul Constanța. Cinci adevărați maeștri în agri
cultură.

UNIVERSITARII Șl PRODUCȚIA
Centrul de cercetări și proiectări pentru mașini electrice și 

aparataj electrotehnic, in colaborare cu Universitatea din Cra
iova au creat la întreprinderea „Electroputere" un atelier-labo- 
rator dc microproducție pentru realizarea de piese sinterizate, 
cu calități și performanțe deosebit de valoroase. în prezent, în 
atelic-rul-laborator al întreprinderii craiovene se realizează 15 ti
puri diferite de contacte electrice pentru aparataj de înaltă ten
siune. zece lagăre autolubrifiante necesare locomotivelor Diesel- 
electrice și alte piese. Tehnologiile de fabricație au fost elabo
rate, de asemenea, prin cercetările comune ale specialiștilor din 
instituțiile amintite.

ÎNCEPUTUL A FOST MAI GREU
Cooperativa agricolă din Ghergheasa. județul Buzău, dispune 

de condiții favorabile pentru cultivarea legumelor. Totuși, !n 
ultimii ani producțiile au fost sub nivelul posibilităților. Ana
lizind cauzele acestei situații, comisia economică a comitetului 
comunal de partid a intocmit un studiu în care s-au stabilit 
principalele direcții de acțiune : schimbarea amplasamentului 
culturilor, introducerea erbicidării, desființarea drumurilor inuti
le etc. Rezultatul : anul acesta, producția de tomate a fost de 
35 000 kg la hectar, cu 5 000 kg mai mult decit prevederile de 
plan și cu 1 500 kg peste nivelul anilor 1971—1972.

ECONOMII DE ENERGIE
Prin introducerea unor tehnologii cu consumuri reduse, indus

tria chimică prahoveană a reușit să economisească de la începu
tul anului și pină in prezent combustibil, energie electrică șl 
termică in valoare de 23 milioane Iei. Cu energia electrică eco
nomisită, întreprinderea de anvelope „Victoria'-Florești. bună
oară, ar putea funcționa timp da aproape o lună de zile.

MINEREURILE - SUPERIOR VALORIFICATE
în vederea sporirii și valorificării unor noi rezerve de mine

reuri, la exploatările miniere Tarnița, Leșul Ursului și Baia 
Borșa a început aplicarea, pe scară industrială, a procedeului 
de prelucrare a minereurilor în amestec, pe baza metodei ori
ginale selectiv-colectivă. Potrivit calculelor, pe această cale se 
vor recupera cantități importante de metale neferoase. în spe
cial cupru. în același context se înscriu și preocupările privind 
definitivarea unei noi soluții tehnologice, menită să asigure va
lorificarea superioară a sulfului din minereurile de la Gura 
Haiti, din munții Căliman.

MOMENT STATISTIC
• Cooperativa agricolă 

din Smeeni. județul Buzău, 
a livrat, pină in prezent, 2 000 
hectolitri lapte peste preve
derile contractuale.
• în 1973 Ia întreprinde

rea „Textila" din Pitești 
s-au introdus fci fabricație 
42 noi tipuri fie țesătură.

• S.M.A. Filipești, jude
țul Bacău, a realizat un 
consum de 7,090 kg motorină 
pc hectarul dc arătură nor
mală, cu aproape 4 kg mai 
puțin decit prevederile pla
nului. Astfel, in locul pier
derilor planificate, unitatea 
obține pentru prima dată 
beneficii.

• Cu cîteva zile tn urmă, 
la întreprinderea „Electro
motor" din Timișoara s-a 
încheiat acțlu-nei de optimi
zare constructivă a motoa
relor electrice de 4,5—37 kW, 
care sc produc in peste 30 
dc tipodimensiunl.

• Anul acesta, in coope
rativele agricole producția 
totală do struguri a depășit 
cu 336 000 tone media anilor 
1970—1972.

o întreprinderea • de trans
porturi auto din Pitești a 
economisit, in ultimele două 
luni, 520 tone de benzină.

Rubrlcâ redactata de Ion TEODOR, Iile ȘTEFAN 
și corespondenții „Scînteli"

f
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Experiența acumulată de poporul 

român in opera de făurire a noii 
orinduiri relevă însemnătatea 
deosebită a centralismului demo
cratic, ca principiu organizatoric și 
funcțional de bază al societății 
noastre socialiste. Nu considerente 
de conjunctură, „condiții speciale" 
sau elemente de subiectivism, ci În
săși natura noii orinduiri solicită 
promovarea consecventă a acestui 
principiu care îmbină conducerea 
centrală, unitară, a economici și în
tregii vieți socialo cu dezvoltarea 
drepturilor și răspunderilor cc re
vin orcanelor locale, unităților e- 
conomice și social-culluralc.

Tnlr-adevur. practica socială a- 
tcslâ că o operă de asemenea am
ploare și complexitate ca edifica
rea societății socialiste este de nc- 
conccput fârâ realizarea unei con
duceri unitare. O astfel de condu
cere răspunde unor necesități legice 
decurgind din caracterul socialist al 
proprietății asupra mijloacelor de 
producție, care impune in mod o- 
bicctiv conducerea conștientă a so
cietății dintr-un singur centru, pe 
baza unui plan national unic. Este 
un adevăr de necontestat că orga
nizarea și funcționarea societății pe 
baza unei concepții unitare, a unei 
conduceri centralizate, constituie 
factorul hotâritor pentru dezvolta
rea planificată a economiei națio
nale. pentru concentrarea energiilor 
și resurselor materiale și umane 
ale societății spre obiectivele pre- 
zentind o însemnătate primor
dială in etapa respectivă. Con
ducerea centralizată reprezintă, In 
fond, factorul care asigură mate
rializarea unității dc voință a în
tregului popor, este singura moda
litate de a evita tendințele diver
gente, dispersarea forțelor și resur- 
s.'lor, de a mob-liza potențialul na
tional in direcțiile hotăritoare pen
tru accelerarea progresului general.

Totodată, superioritatea de esență 
s noii orinduiri se reflectă in aceea 
că — drept urmare a cuceririi pu
terii politice de către oamenii 
muncii, stăpinirii in comun a mij
loacelor de producție, lichidării ex
ploatării și antagonismelor sociale 
— conducerea centralizată se reali
zează in condițiile continuei adinciri 
a democratismului, prin integrarea 
organică a oamenilor muncii in ac
tivitatea de conducere a societății, 
crearea condițiilor favorabile mani
festării inițiativei lor creatoare, a- 
sigurarea unei largi autonomii u- 
nităților economice și organelor lo
cale teritoriale.

Evident, eficiența practică a prin
cipiului centralismului democratic 
este direct proporțională cu grija 
de a evita ca in aplicarea acestuia 
să se manifeste tendințe de imobi
lism sau rigiditate. Tocmai de a- 
ccea. in opera de construire a so
cialismului partidul nostru pornește 
de la concepția, verificată de în
treaga evoluție socială, că formele 

organizare și con
ducere a societății nu sint imuabile, 
stabilite o dată pentru totdeauna, ci 
irebuie continuu adaptate la schim
bările ce se produc in societate, la 
noile cerințe. Apare concludent in 
această ordine de idei câ esența 
vastului ansamblu al măsurilor de 
perfecționare a organizării și con
ducerii societății inițiate de partid 
in perioada marcată de congresele

în sprijinul celor ce studiază în învățămîntnl de partid
în ultimii ani. in raport cu per

fecționările aduse cadrului juridic 
al activității din diverse domenii, 
se ridică exigențe sporite in ce 
privește popularizarea legilor. De
sigur. este vorba nu numai de la
tura pur informativă a propagan
dei juridice, ci, in primul rind. de 
cea formativă, educativă, care se 
adresează conștiinței fiecărui om 
al muncii in vederea realizării 
unui înaltă disc plină so
cială, de riguroasă respectare a Ier 
g.i, de prevenire a abaterilor. A- 
bordată in această viziune, acțiunea 
de popularizare a legilor depășește 
statutul strict administrativ ; ea 

in primul rind. o acțiune po
litică marcată de atributul perma
nenței, o componentă importantă 
a activității politico-educative des
fășurate de organizațiile de partid.

Se pune întrebarea : in ce măsu
ră au reușit organizațiile de partid 
să depășească cadrul simplei in
formări a oamenilor muncii cu noi
le prevederi, in favoarea unor dez
bateri care să deschidă drum larg 
înțelegerii spre spiritul legii, nu 
numai spre litera ei ? De ce per
sistă pe alocuri formalismul in a- 
ceastă activitate și cum poate fi în
lăturat ? O investigație in citeva 
organizații de partid din sectorul 7 
al Capitalei și din județul Bistrița- 
N’âsăud ne-a dezvăluit unele aspec
te din care se pot desprinde con
cluzii cu o valabilitate mai largă.

în primul rind se cuvine releva
tă. ca un fapt pozitiv, orientarea 
celor mai multe organizații spre 
popularizarea acelor legi și acte 
normative care privesc nemijlocit 
buna desfășurare a activității in 
sectorul respectiv, problemele cu 
care se confruntă colectivele de 
oameni ai muncii. Astfel, la între
prinderea de utilaje și piese de 
schimb București, unde s-au ivit, la 
un moment dat, unele neajunsuri 
in ce privește calitatea produselor, 
comitetul de partid a luat măsuri 
ca legea privind asigurarea și con
trolul calității să fie dezbătută cu 
toți salariații. Comitetul de partid 
al comunei Livezile, județul Bistri- 
ța-Năsăud, a organizat dezbaterea, 
in repetate rânduri, in cadrul coope
rativei agricole de producție, a 
unor prc--.--deri din legea organiză
rii producției și a muncii in agri
cultură. Preocupări de natură simi
lară am intilnit și in diverse insti
tuții administrative. Astfel. Ta 
sucursala județeană Bistrița a Băn-

V ______

IX și X $i de conferințele națio
nale ale P.C.R. o constituie îmbu
nătățirea calitativă a modului dc a- 
plicarc a principiului centralismu
lui democratic, corespunzător ce
rințelor făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în practică, 
desfășurind o acțiune perseveren
tă pentru înlăturarea oricăror ma
nifestări ale centralismului exce
siv, partidul urmărește să a- 
sigure depline posibilități de afir
mare conținutului dialectic al prin
cipiului centralismului democratic, 
întărirea conducerii centralizate, u- 
nitare. pe baza planului unic, a fo«i 
imbinatft cu extinderea autonomiei 
unităților eeonomico-sociale in 
toate sectoarele dc activitate ; in 

Probleme teoretice de actualitate

PRINCIPIUL CENTRALISMULUI DEMOCRATE 
IN VIATA SOCIETĂȚII NOASTRE

I

același timp s-a urmărit ca stimu
larea autonomiei și inițiativei uni
tăților de bază să fie realizată in 
cadrul concepției dc conducere uni
tară, a programului general de dez
voltare a societății noastre, ambele 
laturi ale acestui proces dialectic 
fiind menite să determine ca în
tregul mecanism social să funcțio
neze mai bine, să soluționeze mai 
operativ și eficient problemele ce 
se ivesc pe plan central sau local.

După cum se știe, in ultimii ani 
au fost adoptate măsuri pentru 
creșterea rolului organelor centrale 
ale puterii de stat, pentru crearea 
unei structuri organizatorice suple, 
funcționale, eficiente a organelor și 
instituțiilor centrale, incit acestea 
să-și exercite in mai bune condiții 
funcțiile de îndrumare și control. 
Pe de altă parte, au fost create u- 
nele organisme centrale noi. inves
tite cu importante atribuții — Con
siliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale. Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale. Consiliul 
pentru problemele organizării eco- 
nomico-sociale. Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare. 
Toate acestea au asigurat condițiile 
necesare îmbunătățirii conducerii 
unitare centralizate a diverselor sec
toare ale societății.

Acțiunea de perfecționare a con
ducerii centralizate s-a .desfășurat 
paralel cu sporirea competenței 
consiliilor populare (sub raportul a- 
tribuțiilor in rezolvarea problemelor 
din raza lor de acțiune, cit și sub 
acela al participării la elaborarea 
deciziilor organelor centrale), ca și 
cu crearea unui nou sistem organi

cii Naționale, biroul organizației de 
bază a organizat prelucrarea cu 
salariații. cu inspectorii de teren a 
legilor și actelor normative care 
privesc activitatea financiară, in- 
sistindu-se asupra necesității urmă
ririi modului in care ele sint apli
cate de întreprinderi.

Aceste acțiuni se dovedesc cu. 
atit mai eficiente cu cit nu se li
mitează la simpla „punere la cu
rent" a salariaților cu prevederile 
noilor legi și hotărâri, ci prilejuiesc 
dezbateri in cursul cărora oamenii 

——— ---------------------------------- — -- - -

NECESITATEA UNEI HI S TEMEINICE 
CUNOASTETM A UGILBR

iau atitudine critică față de anu
mite neajunsuri, față de cazurile 
de încălcare a legilor, fac propu
neri concrete.

— Cred că ecoul acțiunilor de 
popularizare- a legilor — ne spunea 
tov. Alexandru Gheorghiu, membru 
al comitetului de partid al între
prinderii de mașini electrice Bucu
rești — depinde de cițiva factori : 
am in vedere, in primul rind. 
atragerea in dezbatere a tuturor 
salariaților. realizarea unui dialog 
viu — se înțelege, asupra legilor 
care interesează întreaga masă a 
oamenilor muncii și nu doar pe 
specialiștii unor compartimente ; 
apoi, raportarea prevederilor lega
le la problemele concrete care se 
pun in unitatea respectivă. La noi 
in întreprindere mult interes a 
suscitat, intre altele, dezbaterea 
Legii privind asigurarea și contro
lul calității produselor. Discuțiile 
au avut loc pe servicii — oontrol 

zatoric in industrie definit prin 
existența Verigilor inttcprindcrc- 
centrală-mlnlster, sistem care asi
gură o mai marc autonomie și mo
bilitate funcțională întreprinderilor 
Investite cu Atribuții largi in ml- 
nuirca fondurilor, elaborarea planu
rilor, organizarea procesului dc pro
ducție. Totodată, tnstituționalizarea 
conducerii colective ca principiu de 
bază in conducerea vieții social- 
economicc. consacrarea adunării ge
nerale a oamenilor muncit ca for 
muncitoresc suprem de conducere 
in întreprindere, crearea comitete
lor și consiliilor oamenilor muncii, 
a consiliilor de control muncitoresc 
asupra activității eeonomico-sociale 
și a comisiilor pe domenii de acti

vitate in unitățile economice au 
configurat cadrul organizatoric a- 
dccvat pentru o mai largă partici
pare nemijlocită a celor cc mun
cesc la soluționarea problemelor 
obștești.

Desigur, crearea noilor organisme 
și structuri nu rezolvă de la sine 
problemele, nu asigură automat 
perfecționarea activității, ea oferă 
însă premisa necesară valorificării 
integrale a avantajelor centralismu
lui democratic. Esențialul il consti
tuie acum folosirea adecvată a a- 
cestui cadru organizatoric, astfel 
incit el să imprime o mai mare 
mobilitate organismelor centrale și 
locale, să determine creșterea gra
dului de competepță in adoptarea 
deciziilor. îmbinată cu sporirea spi
ritului de responsabilitate socială in 
înfăptuirea politicii partidului.

în această ordine de idei nu poa
te fi ignorată persistența unor ten
dințe de centralism excesiv și con
servatorism (in forme organizatori
ce, stil de lucru sau mentalități) ; 
fie că se manifestă prin tărăgăna
rea trecerii unor atribuții in compe
tența organelor locale sau prin con
tinuarea tutelării mărunte a acti
vității unităților economice, aseme
nea tendințe generează birocratism, 
imobilism și lipsă de răspundere, 
frinează dezvoltarea inițiativei oa
menilor muncii. Tot atit de dăună
toare sint insă pasivitatea și como
ditatea unor cadre din conducerea 
întreprinderilor sau a consiliilor 
populare care sint mereu in aștep
tarea indicațiilor și dispozițiilor de 
la centru, imping spre forurile tu
telare rezolvarea problemelor pe 

tehnic, mecanic, electric, control 
laboratoare — și la fiecare loc de 
muncă ; s-a discutat chiar cu fie
care om, cind a fost cazul. S-au 
făcut „certaților" cu calitatea cri
tici nominale, dar esențial e că, 
din'discuții, la fel de concret, a re
zultat și ce trebuie făcut de către 
fiecare om, de către fiecare servi
ciu funcțional pentru a îmbunătăți 
calitatea produselor noastre. Dacă 
procentajul de rebuturi a scăzjjt 
simțitor in acest an față de 1972, 
cred că aceasja se datorează și mo

dului in care legea calității a fost 
popularizată și ințeleasă de oameni.

Se cuvine spus insă că nu peste 
tot și mai ales nu întotdeauna, ce
rințele legării de viață, de stările 
de fapt din unități găsesc ecoul 
cuvenit in activitatea practică de 
propagandă juridică. Astfel, la în
treprinderea de utilaje pentru in
dustria materialelor de construcții 
și refractare din Bistrița s-au dez
bătut, cu întreaga masă de sala- 
riați, doar unele prevederi din noul 
Cod al Muncii și regulamentul de 
ordine interioară ; restul activității 
de popularizare a legilor a cuprins 
numai serviciile administrative ale 
întreprinderii. Chiar să nu aibă 
tangență cu activitatea întregului 
colectiv o seamă de alte legi, cum 
ar fi cele privitoare la disciplină, 
să zicem ? Fără îndoială că o bună 
cunoaștere de către toți salariații 
întreprinderii a legislației privitoa
re la mai buna organizare a muncii 

care sint singure împuternicite să 
le rezolve. Experiența unităților 
fruntașe dovedește că acolo unde 
flecare iși îndeplinește, in spiritul 
autocxlgențci, atribuțiile încredin
țate fără a aștepta cu brațele încru
cișate „impulsuri" speciale sau a 
solicita pe filieră ca „dc sus" să fie 
trimise soluții salvatoare, există 
garanția unei bune rezolvări a 
problemelor.

In același timp trebuie relevat că 
întărirea autonomiei, dezvoltarea 
inițiativei și răspunderii unităților 
do bază ale organelor locale nu 
trebuie să vină nicidecum in con
tradicție cu conducerea centraliza
tă, ci doar cu centralismul excesiv. 
Democrația socialistă, centralismul 

democratic ' proclamă drept criteriu 
fundamental al disciplinei și res
ponsabilității sociale modul dc o- 
ricntarc a întregii activități in con
formitate cu interesele generale, 
consecvența cu care sint îndeplinite 
obligațiile față de societate. Iată 
de ce nu poate fi apreciată decit ca 
o încălcare flagrantă a cerințelor 
centralismului democratic tendința 
unor conduceri de unități, a unor 
consilii populare de a privi intr-o 
optică îngustă interesele locale, a- 
șezindu-le deasupra intereselor eco
nomiei naționale, ale statului. Ast
fel. mai sint cadre de conducere 
care nu își cruță zelul spre a ,,a- 
gonlsi" rezerve peste rezerve pen
tru aprovizionarea orașului sau ju
dețului „lor", dar „uită" obligațiile 
ce le revin privind asigurarea re
surselor necesare fondului central 
de stat care chezășuiește satisface
rea nevoilor de consum ale întregu
lui popor. în acest sens, criticind 
unele deficiențe in activitatea con
siliilor populare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia, la recenta con
sfătuire de la Comitetul Central al 
P.C.R. cu primii secretari și secre
tarii pentru problemele organizato
rice ai comitetelor județene de par
tid si ai municipiului București, 
că sporirea atribuțiilor nu tre
buie înțeleasă ca o renunțare ia 
centralismul democratic : creșterea 
atribuțiilor presupune creșterea răs
punderii și disciplinei ; nimeni nu 
are dreptul să se abată de . la pre
vederile legilor, să nesocotească in
teresele generale ale societății.

Experiența ultimilor ani a verifi
cat din plin viabilitatea noilor or
ganisme de conducere colectivă, 

și întărirea disciplinei în muncă ar 
fi contribuit la diminuarea volu
mului de absențe și Întârzieri de 
la lucru.

Prea puțin se face pentru stimu
larea unor dezbateri vii asupra di
verselor prevederi ale legii popu
larizate, asupra a ceea ce trebuie 
făcut pentru aplicarea lor riguroa
să. De multe ori totul se rezumă 
la expunerea aridă, strict informa
tivă a legii, ceea ce nu oferă posi
bilitatea că spiritul noilor legi a 
fost înțeles temeinic de către toți 

oamenii muncii. O asemenea situa
ție am intilnit la C.A.P. Bistrița, 
la fabrica de sticlărie pentru me
naj din aceeași localitate etc.

Alături de expuneri și conferin
țe, urmate de dezbateri, organiza
țiile de partid dispun de multe 
alte mijloace care pot face activi
tatea de popularizare a legilor p? 
cit de interesantă, pe atit de atrac
tivă.

De pildă, metoda răspunsurilor 
la intrebări — fie in cadrul cabi
netului de științe sociale, cum se 
procedează, de pildă, la întreprin
derea de utilaje Și piese de schimb 
București, fie la serviciul juridic 
(I.U.I.M.C.R. Bistrița). Desigur, me
toda este bună, cu condiția ca să 
fie practicată sistematic și compe
tent, cu participarea unor specia
liști, fie din cadrul unității respec
tive, fie din afară.

Relativ larg răspindite în între
prinderi sint avizierele Juridice, 

capacitatea lor de a soluționa cu 
competență multitudinea probleme
lor vieții economice șl sociale ; ele 
nu adus, intre altele, o contribuție 
substanțială la larga acțiune pentru 
creșterea eficienței întregii activi
tăți economico, pentru mobilizarea 
inițiativei dc masă in vederea des
coperirii și punerii in valoare a noi 
rezerve ale producției menite Bă a- 
sigurc realizarea cincinalului îna
inte de termen. Tot. atit de adevă
rat este insă faptul că progresele 
realizate ar putea fi considerabil 
mai mari dacă pretutindeni adună
rile generale, comitetele și consi
liile oamenilor muncii și-ar înde
plini efectiv atribuțiile ce le revin 
ca instituții autentice de condu
cere muncitorească, dacă ar exista 
o mai marc combativitate față de 
manifestările de formalism sau de
naturările birocratice care împie
dică încă in destule unități orga
nele do conducere colectivă să-și 
îndeplinească cum se cuvine rolul 
încredințat. Nu este un secret că 
mai sint adunări generale care «se 
desfășoară intr-o atmosferă călduță 
sau in spirit festivist, unde se ma
nifestă enervare față de cci care 
dezvăluie neajunsurile, iar propu
nerile făcute nu iși găsesc finali
zare in măsuri concrete de îmbu
nătățire a activității. Deopotrivă, 
sint nesocotite cerințele democra
tismului in acele comitete ale oa
menilor muncii unde cuvintul re
prezentanților salariaților nu gă
sește ecoul cuvenit, iar adoptarea 
hotăririJor e rareori însoțită de 
precizarea responsabilităților pen
tru aplicarea lor.

Mai mult decit oricind, o condu
cere eficientă a activității in orice 
sector al vieții sociale este azi de 
neconceput dacă nu se sprijină pe 
metode democratice. Atunci cind 
intr-o uzină, instituție sau coopera
tivă agricolă se bate pasul pe loc. 
cind rutina și inerția frinează rit
mul înaintării, organizațiile de par
tid. conducerile unităților respecti
ve vor găsi modalități de reme
diere dacă iși vor pune și vor răs
punde unor asemenea intrebări : 
Cum este fructificată experiența co
lectivă ? Ce se întreprinde pentru a 
încetățeni consultarea maselor ca o 
practică curentă ? Se manifestă e- 
fectiv receptivitate față de cuvin
tul oamenilor, față de propunerile 
și criticile lor ? în ce măsură sint 
stimulate in adunările generale și 
ședințele de comitet exprimarea li
beră a părerilor, confruntările de 
opinii, astfel incit hotăririle adopta
te să constituie o expresie a voin
ței colective și să fie traduse in 
viață prin aportul tuturor ? Faptele 
arată că apelul sistematic la izvorul 
nesecat al înțelepciunii maselor, 
stimularea inițiativei și spiritului 
lor de responsabilitate socială, pro
movarea consecventă a metodei 
muncii colective reprezintă pină la 
urmă condiția găsirii unor soluții 
judicioase, chiar și in cele mai com
plicate probleme, cheia însăși a 
succesului.

Grija statornică pentru valorifica
rea plenară a avantajelor centra
lismului democratic constituie unul 
dintre factorii determinant ai for
ței și dinamismului orinduirii 
noastre, ai accelerării progresului 
ei multilateral.

Tudor OLARU 

prezentând diverse acte normative 
publicate în Buletinul oficial sau 
in presă ; din păcate, aceste avi
ziere nu prezintă întotdeauna lu
cruri care să intereseze in mod 
real oamenii și. mai ales, nu sint 
(inute întotdeauna „la zi".

Forța propagandei juridice creș
te. desigur, dacă sint antrenate in 
această activitate organizațiile de 
masă și obștești. în acest sens me
rită relevată strinsa colaborare 
dintre Comitetul județean Bistrița- 
Năsâud al P.C.R. și organizația ju
dețeană a Asociației juriștilor din 
România, colaborare concretizată 
in numeroase deplasări, pină la 
cele mai izolate sate din ju
deț. a unor brigăzi de juriști pen
tru a face cunoscut conținutul di
feritelor legi, a explica principa
lele lor prevederi și cerințe. Se cu
vine subliniat, pe de altă parte, că 
In multe întreprinderi șl instituții 
organizațiile de partid nu au an
trenat in activitatea de populariza
re a legilor organele sindicale, or
ganizațiile de tineret, ale femeilor, 
deși este evident că participarea 
activă a acestor organizații, acțiu
nea lor coordonată sint indispensa
bile pentru cunoașterea și însușirea 
temeinică a legilor de către cele 
mai diferite categorii de cetățeni.

Recent, o ședință a biroului Co
mitetului județean de partid Bistri- 
ța-Năsăud a analizat pe larg aspec
tele pe care le implică buna 
popularizare a legilor. Cu acest 
prilej a fost stabilit un plan de 
măsuri vizind, pe lingă mai buna 
folosire a juriștilor și economiști
lor, antrenarea cadrelor de condu
cere din Întreprinderi, intensifica
rea acestei acțiuni la sate prin 
participarea mai susținută a pri
marilor, secretarilor de cdnsilii 
populare, extinderea folosirii mij
loacelor aud io-vizuale etc.

Esențială este, desigur, creșterea 
răspunderii organelor și organiza
țiilor de partid pentru îndeplinirea 
măsurilor stabilite pe linia intensi
ficării propagandei juridice. Une
ori se așteaptă ca totul să vină ,.de 
sus" : expuneri, conferențiari, me
tode moderne etc. ; este o atitudine 
ce trebuie să dispară, făcind loc 
afirmării inițiativei.

Mihail PIRLOG

COPIII ÎN

FILMUL ROMÂNESC
(Urmare din pag. I)

relief in sectorul atit de rar frecventat 
de cineaști al filmelor pentru copii 
(domeniu ilustrat și do o altă pre
mieră a acestui an : Aventurile Iul 
Babușcă). Ar mai merita semnalată 
aici, de pildă, și prezentarea unul 
interesant film de montaj. Lumea 
se distrează — fără a putea afirma, 
totuși, că cinematografia noastră sa
tisface. pe măsura așteptărilor, im
perativul diversității. Fapt este insă 
că afirmarea cinematografiei națio
nale presupune cu prioritate realiza
rea de filme pe teme contemporane 
cu adevărat reprezentative, care să 
constituie nu opere de excepție, ci o 
veritabilă ..coloană vertebrală" a 
creației, in timp. Din această pers
pectivă. filmele amintite la inceput 
reprezintă o experiență promițătoare, 
care se cere dezvoltată printr-o apro
piere fermă. îndrăzneață de proble
matica umană și socială a epocii so
cialiste, prin stimularea in a- 
ceastă direcție a principalelor forțe 
artistice ale filmului românesc, 
din toate generațiile. Caracterul de
concertant și. implicit, insuccesul de 
public al unor filme ca 7 zile sau, 
mai recent, 100 de lei — filme foarte 
deosebite intre ele dar circumscrise, 
ambele, in perimetrul actualității 
și semnate de regizori cu incontesta
bile resurse artistice, profesionale — 
atrage o dată mai mult atenția asu
pra importanței hotăritoare a unei 
depline clarități a intențiilor, a pre
cizării concepției artistice din stadiul 
inițial ; a „cintăririi" cit mai exacte, 
încă înainte de a se fi dat primul tur 
de manivelă, a șanselor de succes ale 
fiecărui film. ..Coeficientul de risc ar
tistic" s-ar reduce astfel in mod sen
sibil, ‘âSfgurindu-se premisele urmări
rii eficiente de către realizatori și 
producător a finalității etice, es
tetice a filmelor pe teme con
temporane — domeniu in care orice 
inadvertență e prompt sancționată de 
spectatori. Ceea ce. de altminteri, s-a 
intimplat și in cazul unora dintre 
filmele citate mai înainte sau al al
tor pelicule alo ultimilor ani. in care 
realitatea a fost prezentată în as
pecte marginale ori revolute, sur
prinsă in imagini insuficient de con
vingătoare din punct de vedere ci
nematografic. profesional.

în expunerea sa la plenara din 
noiembrie 1971. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „avem nevoie 
de o artă care să fie suflet din su
fletul poporului, să redea și greul, și 
bucuria, și visurile spre viitor ale oa
menilor muncii, o artă izvorită din 
realitățile națiunii noastre, profund 
umanistă". Transformarea artei 
filmului intr-un „instrument de 
perfecționare continuă a socie
tății, a omului, de afirmare a 
dreptului și echității sociale, a mo
dului de viață socialistă și comunis
tă" presupune creșterea substanțială 
a ponderii filmelor mature ca gindi- 
re politică și ca finalizare artistică, 
contemporane in esența lor, prin 
idealurile pe care le proclamă, prin 
măsura in care răspund comanda
mentelor societății și epocii noastre, 
prin autenticitatea conflictelor și a 
caracterelor aduse pe ecran.

Sint angajate aici, solidari răspun
derile creatorilor și ale producătoru
lui (casele de filme), incepind 
cu asigurarea unor scenarii și a 
unor decupaje de calitate, evi- 
tindu-se astfel acceptarea — sub 
imperiul cerințelor planului de pro
ducție — a unor proiecte deficitare, 
„omologate" in grabă sub rezerva 
unor iluzorii (și costisitoare) îmbu
nătățiri din mers. Existența portofo
liului, de scenarii definitivate, ca și 
exercitarea dreptului și a datoriei 
producătorului dc a-și afirma clar 
punctul de vedere și de a urmări con
secvența ideilor de la proiect și pină la 
copia standard, vor preintimpina im
provizația, repetarea unor experien
țe nefericite care au impus refacerea 
unor filme ori s-au soldat cu eșecuri 
nerc-cuperabile. Evitarea unor in
succese previzibile este desigur o ce
rință importantă — sub raportul o- 
biectivelor de fond ale creației, ca și 
din punct de vedere economic, as
pect deloc neglijabil intr-un dome
niu cum este cinematografia. Dar, 
dacă vorbim despre rolul producăto
rului, nu putem omite îndatorirea sa 
esențială — aceea de a impulsiona 
creația, de a stimula investigarea u- 
nor perimetre importante ale actua

VACANȚĂ

lității, forarea in adincime. abor
darea unei problematici politice, 
elice, umane cu profunde sem
nificații; este vorba aici tocmai 
despre exercitarea funcției social- 
educative a cinematografului, des
pre existența unor priorități te
matice, a unor criterii de va
loare artistică, ideologică, respectate 
riguros. Acest rol activ al pro
ducătorului reclamă și participarea an
gajată. inițiativa regizorilor. In ace
lași timp, el implică îmbunătățirea 
colaborării cu autorii de scenarii, a- 
propierea scriitorilor de cinemato
grafie : problema încă nerezolvată a 
scenariilor, incluzind și cerințele 
profesionalizării, condiționează, cre
dem, decisiv ridicarea cinemato
grafiei naționale la nivelul exigen
țelor actuale, afirmarea concludentă 
a potențialului ei creator.

Examinind retrospectiv producția 
ultimilor ani. apar in evidență de
concertante fluctuații calitative, care 
depășesc uneori diferențele de va
loare firești in orice cinematografie ; 
ele provin adeseori de la scenariu. 
S-a făcut observată, dc asemenea, 
reprezentarea nesatisfăcătoare a 
unor genuri, a unor direcții te
matice importante. Filmul dedi
cat, de pildă, evocării tradiții
lor luptei patriotice, revoluțio
nare a poporului român (dome
niu ilustrat de citeva filme, de la Pă
durea pierdută ori Ceața, pină la Ci- 
prian Porumbescu) merita să fie mai 
prezent pe ecrane. E cazul să insis
tăm aici și asupra epopeii cinema
tografice naționale, care a înmănun
cheat creații de prestigiu, dar care 
cere o strict respectată conti
nuitate în evocarea marilor momente 
și personalități ale istoriei noastre.

Apoi, cOmedia, satiră cinematogra
fică n-au fost deloc ' reprezentate 
printre premierele acestui an ; ca
litățile unor comedii anterioare, de 
pildă „Astă seară dansăm in fa
milie", nu pot acoperi datoriile neono
rate ale cinematografiei noastre in
tr-un domeniu care — in pofida 
popularității și a importanței sale so
cial-educative — este, de multă vre
me. deficitar.

Nu ne-am propus să enumerăm 
toate filmele ultimilor ani și am 
omis chiar unele realizări de un re
lief artistic deosebit (de pildă, ecra
nizările de la Felix și Otilia sau 
Atunci i-am condamnat pe toți la 
moarte pină la Nunta de piatră) ș.a. 
Exemplele citate au doar sensul unor 
argumente intr-o retrospectivă pe 
tema raportului dintre creația cine
matografică și exigențele actualității. 
O retrospectivă succintă care — sco- 
țind in evidență preocuparea mai 
statornică in vremea din urmă pen
tru promovarea creației de ac
tualitate — nu poate ignora faptul 
că îndeplinirea obiectivelor de 
fond ale cinematografiei presu
pune cu necesitate echilibrul intre 
consistența ideilor și autenticitatea 1 
transfigurării lor pe peliculă, intre 
intenții și calitatea filmelor prezen
tate.

Reușitele ultimilor ani, acumulă
rile de experiență îndreptățesc pă
rerea că filmul românesc trebuie și 
poate să-și impună accelerarea pro
cesului de maturizare artistică și do 
angajare socială pe frontul întregii 
producții, respingind mai ferm pre
siunea mediocrității. Dezvoltarea 
unei școli cinematografice, prestigiul 
ei național și concludenta ei afir
mare in confruntări internaționale 
nu se pot bizui pe citeva realizări de 
excepție incadrate de pelicule cu 
adeseori flagrante inegalități, de 
filme despre care se poate spune 
concesiv că „merg". Cu alte cuvinte, 
e necesară o mai consecventă pro
movare a valorilor autentice, răs- 
punzind in mod real preocupărilor, 
interesului marelui public. Dezvol- 
tind experiența bună afirmată prin 
prezența pe ecrane a unor filme 
— din păcate nu prea numeroase — 
cu puternică rezonanță socială, etică, 
avind conștiința limpede a neajun
surilor de ordin tematic și artistic 
care se fac simțite in peisajul 
nostru cinematografic, este de aștep
tat ca cinematografia românească să 
pășească mai hotărit către satisface
rea marilor îndatoriri civice ce-i re
vin. In așa fel incit filmele să de
vină cu tot mai multă forță factori 
de influențare a conștiințelor, pre
zențe de prestigiu in ansamblul cul
turii noastre socialiste.

cinema
• Veronica se Întoarce : PATRIA
— 9: 11,15; 13.30; 16: 18.15: 20.30.
• Marele vals : LUCEAFĂRUL —
6.30; n; 13.30; 16; 18.30: 21. CAPI
TOL — 8,30: U; 13,30: 16: 18.30: 21. 
A lntlmplâri cu Cosa Nostra : 
SCALA — 9; 11,15: 13.30: IC.15:
18.45; 21. BUCUREȘTI — 8.45; 11; 
13.30; 16; 18.30: 21, FAVORIT —
9.15 • 11,80: 13 45: 16: 18.15: 20.30.
a Fata din Istanbul : FESTIVAL
— 9: 11,15: 13.30: 16: 16,30: 20,45.
a Juliane : LUMINA — 8.30: 12:
14-30; 17.30 : 20.30.
a Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : CENTRAL — 8.15: 11.30; 
13.45: 16: 18.15: 20.30.
a Petrecerea : VICTORIA — 8,45; 
11; 13.15: 15.45: 18.15: 20.45.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 11.30: 16.

a Cortul roșu : DOINA — 8,45:
12,45: 17.15: 20.
a 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: 11.15; 13.30; 
16: 18.15: 20 30.
a Evadarea : DACIA — 9: 11.15: 
13.30; 16; 18.15: 20,30.
o Generalul doarme tn picioare : 
GRIVITA — 9; 11.15; 12.30: 16:
18.15; 20,30. AURORA — 9: 11.Io: 
13.30; 15.45: 18: 20.15.
a Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : VIITORUL — 
16: 18: 20.
• Monte Carlo : TIMPURI NOI
— 9,15—20.15 in continuare.
a In munți crește un brad verde : 
GIULEȘTT — 15.30; 18: 20.15.
o Ultimele șase minute : BUCEGI
— 15.30: 18; 20.15. LIRA — 15,30: 
18; 20.15. ARTA — 15.30: 18: 20.15. 
a Anatomia dragostei : PACEA
— 15.30: 17,45: 20.
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : BUZESTI — 9: 11.15: 13.30; 
16: 18.15; 20.30. GLORIA — 9: 11.15:

13.30; 15,45; 18,13: 20,30, MODERN
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vifornița : FLOREASCA —
15,30; 18: 20,15.
a Cu cărțile pe față : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30: 
18; 20,15.
a 100 de lei : COSMOS — 15.30:
18; 20.15.
e Bună seara, doamnă Campbell : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18: 20.15. 
COTROCENI — 15.30; 18: 20.15.
a Ancheta poștașilor : MUNCA — 
16; 13; 20.
a Ultimul tren din Gun HUI : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20,15.
a Monolog : RAHOVA — 15.30: 
|8: 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.
a Love story : UNIREA — 15.30: 
18; 20,15.
• In arșița nopții : CRTNGAȘI — 
15.30: 18; 20.15-
a Omul de dincolo : VITAN — 
15.30; 17.45; 20. 

a O floare și doi grădinari : MO
ȘILOR — 9; 12.30; 16; 19.30.
• O afacere pe cinste : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20,15.
a Vagabondul : FLACARA — 9; 
12,30; 16; 19,15.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. DlrJJor : Carlo 
Zecchl (Italia) — 20.
• Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19.30.
a Teatrul Național ,.I. L. Cara- 
giale" (sala mare din bd. N. Bâl- 
cesctl nr. 2) : Apus de soare —
19,30, (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 

gureanu) : Anunțul la „Mica pu
blicitate" — 20. (sala din str. 
Alex. Sahla) : Vicarul — 20.
a Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor —
19.30. (sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giuleștl : ...Eseu —
19.30. (la sala Studio a Teatrului 
Național „I. L. Caraglale") : Casa 
care a fugit pe ușă —.19.30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 9.
6 Teatrul evreiesc de stat :
Nathan Înțeleptul — 19.30.
a Teatru] satLric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19.30. 
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : O fată imposibi
lă — 19,30.
a Ansamblul artLstic ..Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței —
19.30.

t V

PROGRAMUL I

9,00 Lumea copiilor.
9,30 De la Alfa la Omega — en

ciclopedie pentru elevi.
10.00 Telex.
10,05 Selecțlunl din emlslunea- 

concurs „Clntare patriei".
10.30 Bucureștiul necunoscut.
10.45 Muzică populară interpretată 

de Ioana Crăciun, Viorica 
Ghercea-Crivac. Stefania Ste
re. Maria Dascălu, Dumitru 
Margine, Stelian Apostol 
(acordeon).

11,05 Geneză — reportaj TV.
11.25 Pagini din „Album dumi

nical".
12.00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16.05 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație și ac
tualitate literară. teatrală, 
cinematografică șl plastică.

16.25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune in limba germană.
18,15 „Hercules ’73". Reportaj de 

la a IV-a ediție a Festivalu
lui interjudețean de folclor. 
Reportaj realizat de Eugen 
Gal și Teodor Păsat.

18,40 Teleglob. Itinerar bulgar.
19,00 Blrult-au gindul....... încă un

imn ție, țara mea mult dra
gă !" — Nicolae Bălcescu.
Prezintă acad. Constantin C. 
Giurescu.

19,20 1C01 de seri : Șoricelul moto
rizat (VII).

19.30 Telejurnal « Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotâritor.

20,00 Cintecul săptăminll : „Drag 
ml-e jocul românesc". Clntă 
Anca Agemolu.

20,05 52 de inițiative in 52 de sfip- 
tămini. „Micronul — gramul 
— secunda" — inițiativă ex- I 

tinsă în unitâți economice1 ale 
Capitalei.

20,15 Teleenclclopedia.
20,55 Publicitate.
21.00 Film serial : ..Brett și Danny".
21.30 Clntecele mele... Spectacol 

muzical-distractiv cu Doina 
Badea. Nlcu Constantin și 
orchestrele Radu Goldlș și 
Ion Albeșteanu. Transmisiu
ne de la Sala bizantină a Ca
sei Centrale a Armatei.

22.30 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

16,00 Film serial : „Omul din 
curtea de trecere". Producție 
a studiourilor de televiziune 
sovietice. Episodul n.

17.05 Universitatea TV
17,40 Telex.
17,45 Clntece de dragoste interpre

tate de Ioana Cristea, Maria 
Butaclu și Ștefania Rareș.

18,03 VIrstele peliculei — magazin 
bilunar de cultură cinemato
grafică.
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POLITICĂ Ion FLOREA ECONOMICĂ Alexandru PUIU

„Dialectica „Relațiile economice dintre
democrației socialiste"

Problematica democrației socia
liste este constant prezentă in do
cumentele Partidului Comunist Ro
mân. in dezbaterile din literatura 
social-politicâ și filozofică din țara 
noastră, lucru cu totul firesc, dat 
fiind faptul că dezvoltarea și per
fecționarea democrației reprezintă 
una din dimensiunile fundamentale 
ale socialismului, ale procesului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. La apariția li
nei noi lucrări despre democrația 
socialistă am putea fi tentați să ne 
întrebăm : ce aduce nou o aseme
nea lucrare, nu cumva aici totul 
a fost spus și riscăm să citim lu
cruri îndeobște cunoscute ? Lu
crarea luj Ion Florea. ..Dialectica 
democrației socialiste", apărută in 
Editura științifică, nu justifică o 
asemenea întrebare. Autorul a gă
sit mijloacele dc tratare a acestei 
teme intr-un mod original și inte
resant pentru cititorul de toate ca
tegoriile. Abordind democrația so
cialistă intr-o viziune politică glo
bală. lucrarea reunește, in același 
timp, și unghiul de analiză sociolo
gic. și cel psihosocial ; democrația 
socialistă este studiată in toate di
mensiunile el atit pe plan macro- 
social. ca o componentă de bază a 
sistemului politic, ca formă de or
ganizare sta tal-politică și instru
ment de realizare a politicii clasei 
muncitoare, in consonantă cu inte
resele întregului 
plan microsocial, 
fundamentală a 
lerumane in socialism, ca practică 
a manifestării conștiinței socialiste 
înaintate. Acest din urmă aspect 
formează, credem, și principalul 
merit al lucrării: democrația este 
tratată — așa cum este firesc in 
condițiile societății socialiste — ca 
o problemă concretă, de viață, care 
privește activitatea noastră, a fie
căruia. cu care ne intilnim zi de zi 
și care nc implică permanent. în 
această viziune, caracterul umanist, 
de cadru al integrării sociale și dez- 
alienăni (dezinstrăinârii) persoa
nei umane, de „formă superioară 
de organizare a relațiilor sociale, 
de ordine și disciplină in societa
te". de cadru al umanizării omului 
in raport cu semenii săi este pus in 
evidență cu deosebită pregnanță.

Lucrarea debutează prin analiza
rea genezei democrației socialiste, 
ca produs al revoluției, punind in 
evidență trăsăturile ce-i sint pro
prii. caracterul ei multilateral, atot
cuprinzător — in plan politic, eco
nomic și social-cultural. Pe acest 
fundal este reliefată activitatea 
Partidului Comunist Român pentru 
adincirea și dezvoltarea democra
ției socialiste ca o latură esențială 
a perfecționării relațiilor sociale in 
ansamblu, ca mijloc de accelerare a 
dezvoltării economice, sociale și 
culturale, a progresului multilate
ral al societății noastre. Sint reu
șite paragrafele care subliniază cele 
mal recente preocupări ale condu
cerii superioare de partid in direc
ția perfecționării activității statale, 
a activizării politice a maselor, a 
lichidării fenomenelor negative ce 
mai persistă în activitatea statală 
— în primul rind a manifestărilor 
de birocratism. In prim plan auto
rul proiectează democrația econo
mică, drept domeniu care sinteti
zează însăși esența democratismu
lui socialist, analiza mergind pe 
două planuri : a) al democratismu
lui in conducerea economiei și b) 
al organizării, repartiției și plani
ficării economiei.

Intr-o interesantă viziune de a-

popor, cit și pe 
ca dimensiune 
relațiilor in-

dincirc a problematicii dezbătute, dc 
Înțelegere a democrației la diferite 
niveluri și paliere sociale, cartea a- 
bordează corelația dintre democra
ția socialistă si echitatea socială, 
anaîizind concret cum se înfăp
tuiește politica de echitate si drep
tate socială in domeniul economic, 
al invățămintului și culturii etc. 
Reține, de asemenea, atenția analiza 
corelației dintre democrația socia
listă și valorile morale, democrație 
și cultură, democrația si liberta
tea de conștiință, democrație și e- 
ducație politică. Autorul abordează 
problema generalului și particularu
lui in de.zvoltarea democratici so
cialiste. evidențiind unele elemente 
specifice ale experienței construirii 
și perfecționării democratici in tara 
noastră ; capitolul ni se parc totuși 
deficitar sub aspectul raportării la 
experiența socialistă mondială : or. 
aprofundarea acestui aspect ar fi 
permis să se pună mai bine in evi
dență caracterul creator al politicii 
P.C.R., contribuția sa la îmbogăți
rea teoriei și practicii mondiale a 
construcției socialiste.

Scrisă simplu, clar, convingător, 
la un nivel de largă accesibilitate, 
’ucrarea „Dialectica democrației so
cialiste" iși găsește la fel de bine 
locul in mina muncitorului șl aca
demicianului. a tinerilor și a celor 
mai puțin tineri. Este o carte 
deosebit de utilă invățămintului de 
partid, tuturor celor ce se străduiesc 
să aprofundeze cunoaștere^ proce
sului de 
in 
le

dczvoltare a democrației 
etapa făuririi societății socialis- 
multilateral dezvoltate.

Dr. Olivia CLĂT1C1
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VASILE PÂRVAN : „Me
moriale"
ION BREAZU : „Studii
dc literatură română și 
comparată" (vol. II)
MIRCEA ZACIU : „Ordi
nea și aventura"
MIRCE.% MALITA : „Au
rul cenușiu" (vol. III)
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AL. O. TEODORE AN U : 
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dalități 
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XXX: 
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TANCO : Sol- 
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țările socialiste și cele
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• MIHAIL SADOVEANU : 

„Creanga de aur" (lb. ger
mană)

• NICHITA STANESCU : 
„Strigarea numelui" (edi
ție bilingvă. selecție și 
traducere in sirbo-croată 
de Adam Puslojid)

• ANGHEL DUMBRAVEA- 
NU ; „Singurătatea amie
zii"

• EUGEN TODORAN : „Sec
țiuni literare"

• MIRCEA ȘERBĂNESCU : 
„Cerc și dragoste"

• ALEXANDRA INDRIEȘ : 
„Saltul in gol".

• TON VELICAN : „Soarele 
se uită i-aapoi"

• VICTOR V. GRECU : 
„Școala ardeleană și uni
tatea limbii române lite
rare"

• AL. CRIȘAN : „-Familia- 
(1865—1906). Coairibuți 
monografice"

Contribuții

• ALFRED 
„Tentația 
(Personaj 
U Dostolevski)
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HEINRICH : 
absolutului" 

compoziție

• IVO MUNCEAN î „Clepsi
dra" (lb. sirbâ)

„Eminescu"

TEODOR 
dați fără
LAURENȚIU POP : „Mun
ca fizică și munca intelec
tuală"

Participarea activă la circuitul 
internațional dc valori, la diviziu
nea mondială a muncii reprezintă 
astăzi, in condițiile revoluției 
tehnico-științifîce contemporane, o 
necesitate obiectivă, o cerință fun
damentală a progresului fiecărei 
țări. Tabloul relațiilor economice 
dintre statele lumii devine astfel 
tot mai vast și mai complex. în 
acest cadru, comerțul Est-Vest, 
precum și cooperarea economică 
dintre țările socialiste și cele ca
pitaliste s-au intensificat tot mai 
mult in ultimul timp, in avantajul 
reciproc al partenerilor, contri
buind. totodată, la promovarea co
existenței pașnice.

Iată idei dc bază care străbat ca 
un fir roșu lucrarea apărută recent 
in Editura politică — „Relațiile c- 
conomice dintre țările socialiste și 
cele capitaliste dezvoltate" de dr 
Alexandru Puiu . Cartea reușește 
să ofere cititorului, intr-o viziune 
științifică, evoluția și perspectivele 
acestui flux nou al circuitului e- 
conomic mondial, cu legitățile și 
caracteristicile sale, cu puterea sa 
de înrâurire asupra vieții interna
ționale.

Oferind analize de ansamblu și 
pe țări, autorul relevă că volumul 
comerțului dintre țările socialiste 
și cele capitaliste dezvoltate a cu
noscut, mai ales in ultimul de
ceniu. o creștere relativ impor
tantă, situindu-se, după ritmul 
mediu anual, printre componentele 
cele mai dinamice ale comerțului 
mondial. Un capitol special este 
consacrat cooperării economice și 
tehnico-științifice, domeniu nou, 
modern, in continuă diversificare, 
cu rol dinamizator al schimburilor 
internaționale.

Totodată, cartea se oprește asu
pra piedicilor și barierelor de 
ordin subiectiv’ din calea acestor 
schimburi și analizează incidențele 
nefavorabile ale unor măsuri de 
politică economică întreprinse de 
diverse state ’capitaliste sau grupări 
dc asemenea state. Susținind ideea 
acordării tratamentului egal in re
lațiile dintre țările socialiste și 
cele capitaliste, lucrarea pledează 
pentru instituirea unui sistem de 
reglementări care să contribuie la 
extinderea și la adincirea colabo
rării dintre aceste state, la pro
movarea unor principii de deplină 
echitate in această colaborare.

în carte se evidențiază că Eu
ropa constituie principalul teren 
de desfășurare a circuitului eco
nomic Est-Vest (peste trei sferturi 
din ansamblul schimburilor dintre 
țările aparținind celor două siste
me). De aceea, in contextul pre
ocupărilor națiunilor europene 
pentru edificarea unui sistem de 
securitate și colaborare intre sta
tele continentului, prezintă o de
osebită importanță crearea condi
țiilor optime pentru dezvoltarea 
unor largi relații economice, libere 
de orice îngrădiri și discriminări.

Cum era și firesc, autorul acorda

a

o atenție deosebită dezvoltării re
lațiilor economice ale României 
socialiste. Țara noastră, care pro
movează colaborarea cu țările so
cialiste, cu țările in curs de dez
voltare. precum și cu țările ca
pitaliste. militează neobosit — așa 
cum subliniază și cartea — pentru 
degajarea făgașului relațiilor eco
nomice internaționale de orice 
practici obstrucționiste, pdntru fău
rirea unui cadru juridic, principial, 
care să favorizeze intensificarea 
schimburilor comerciale și realiza
rea unor forme variate de coope- 
tare intre toate statele lumii, fără 
deosebire do regimul lor social- 
politic.

Prin tematica abordată, cartea 
lui Alexandru Puiu se dovedește 
a fi de un larg interes și de o 
stringentă actualitate.

Viorel POPESCU

Faptul simplu că un mare _ 
român a lăsat posterității gindurl 
despre cel mai marc pool român 
este o împrejurare do mare in
teres, nu numai din punctul do 
vedere al literaturii. Arghczi gin- 
dind și scriind despre Eminescu ! 
Sintem incă prea aproape de mo
mentul trecerii in nemurire a au
torului Cuvintelor potrivite pentru 
a putea trăi, cu intensitatea cuve
nită. fiorul rândurilor argheziene 
despre înțelesurile versului emi
nescian și despre destinul omului 
Eminescu. „A vorbi despre poet 
este ca și cum ai striga intr-o 
peștera vastă... Nu poate să ajun
gă vorba pină la el, fără să-i su
pere tăcerea." Citim, recitim, tul
burați dc emoție, aceste veritabile 
versete, deși... le știm pe dinafa
ră. Nici măcar nu avem vreme să 
observăm cum Arghczi. care reco
mandă ca suprem elogiu pentru 
poetul național tăcerea. nc în
deamnă, iată, cu o frenezie ce nu 
ne surprinde : „Să se vorbească 
despre Eminescu mai des și cit 
mai des c o datorie. El este doar 
unul din ctitor ziditori. De ce 
să fim rctlccnți

Ce ne propun, in fond, textele 
argheziene despre r'“*’ ”
S-ar putea crede că . .. 
adus marelui poet pur și simplu 
un „elogiu", că rândurile sale sini 
caligrafii ale unei uimiri și atit. 
în realitate avem de a face cu o 
seamă de judecăți ce privesc, pe 
dc o parte, poetica eminesciană, 
pe de alta, asoectc estetice de in- 

■ teres general. Ideile sint afirmate 
răspicat, cu concizie și suplețe : 
„Fiind foarte român. Eminescu e 
universal". Paradoxul e formulat 
cu subtilitate ; „Eminescu nu poa
te fi tradus nici in românește..." 
Recunoscind autoritatea exegezei 
câlincsciene despre Eminescu. Ar- 
ghezi ne propune el însuși propo
ziții bogate in sugestii, durabile.

Eminescu ?
Arghezi a

Șerban CIOCULESCU

„Itinerar critic
Noua carte a Iul Șerban Ciocu- 

lescu. Itinerar critic, apărută la c- 
ditura Eminescu. continuă tematic 
lucrarea mai veche, din 1966, „Va
rietăți critice" și adună o mare 
parte a scrierilor de istoric literară 
găzduite in ultimii ani in diverse 
publicații, mai cu seamă articolele 
publicate la rubrica „Breviar" a 
„României literare". O lucrare oa
recum diferită de mai vechile 
volume — „Aspecte literare 
contemporane" și „Medalioane fran
ceze" — „Itinerar critic" se asocia
ză totuși acestora prin problema
tica generală de surprindere din- 
tr-o perspectivă personală a unor 
largi teritorii din istoria literaturii 
noastre. Cartea de față reflectă 
existența unei conștiințe critice 
preocupată in cel mai inalt grad să 
deschidă lectorului noi căi dc înțe
legere spre operele viabile, să înlă
ture din calea acestuia printr-un 
riguros examen critic lucrări de 
gust și realizare indoielnică. încă o 
dată această carte luminează carăc- 
tcrul inalt moral al actului critic : 
,.a fi critic, subliniază autorul, im
plică actul de credință in puterea 
Judecății și hotărârea de a-ți pune 
la contribuție întreaga putere de 
judecată in serviciul orientării lite
rare".

De fapt, ce supune criticul jude
cății ? De la literatura veche, la cea 
clasică și mai departe. la cea mo
dernă, intr-o alegere hotărită de 
preferințe, afinități sau necesitate 
de replică. înregistrate in carte in 
ordine cronologică, autorul străbate 
un larg spațiu spiritual in care 
fixează noi repere, schimbă pers
pective și obține imagini modifi-

N. N. CONSTANTINESCU

Problema contradicției în economia
socialistă

,a

Referirile Ia erotica 
poartă însemnele unei 
interpretări. Observații 
Arghczi cu privire 
dintre claritate si 
lirică, versul liber............
licitate, perfocțiun* a formei «ele. 
El remarcă, de pildă, cum la pro
zatorul „nesupravegheat dc cinta- 
rul cadenței, iți dai seama că ade
seori idcca se isprăvește in mijlo
cul frazei, care totuși continuă..." 

Descoperirea dc către pamfleta
rul Arghczi a pamfletarului ’ Emi- 
nescu (din Scrisoarea III Ș.a.) sea
mănă cu o revelație. Iar coborârea 
din cosmosul poeziei eminesciene 
in laboratorul poetului ii prileju
iește „bijutierului" Arghczi rezu
marea unor idei care i-au fost a- 
fit de scumpe : migala, stăruința 
asupra versului, revizuirile succe
sive. aspirația spre perfecțiunea 
formei... Comentează îndelung 
imaginea „cuibar rotit do ape", 
caro i se pare do o incomparabilă 
expresivitate. Recomandind anali-

eminesciană 
superioare 
fine face 

la raportul 
obscuritate in 

ritm, plas-

PUBLICISTICA

POP Simion

za amănunțită a poeticii emines
ciene. Arghczi conchide : „Emi
nescu nu-și iubea literatura..." 
Adăugind, pentru a înlătura orice 
pasibilă derută •_ „Eminescu Iubea 
strădania de ajungere la formă, 
dar odată atinsă, din punctul vi
sat, o fracțiune, cred că era. ca și 
in dragoste, decepționat."

Celui mai mare poet român, lui 
Mihai Eminescu, Tudor Arghezi 
ii desenează un portret in pers
pectiva eternității. Si o face cu o 
mare, frumoasă umilință. E-o în
fiorată „laudă de seară". Copil 
fiind, Arghezi l-a văzul pe Emi
nescu : „L-am zărit pe Calea Vic
toriei ...Trecea prin public ca un 
om grăbit." Grăbit spic nemurire

Cartea ce grupează textele la 
care ne-am referit in aceste în
semnări. apărută de curând la 
editura Eminescu. intr-o frumoasă 
ținută grafică, este in fapt 
citat dens pe toată întinderea.

un...

Ion LOTREANU

„Civica"

Consacrată analizei contradicții
lor din economia țării noastre in 
etapa acfuală. lucrarea profesoru
lui univ. N. N. Constantinescu. re
cent apărută in Editura politică, 
reprezintă o contribuție reală la 
studiul dialecticii funcționării 
orânduirii socialiste.

Pasul înainte realizat de această 
lucrare, față de numeroase alte 
studii publicate in ultimul timp pe 
această temă, constă in trecerea de 
la tratarea generală filozofică obiș
nuită in literatura existentă (in 
care contradicțiile concrete apar 
mai mult ca ilustrări ale unor 
principii generale) la o analiză 
concretă sistematică, de pe poziția 
unei științe particulare — econo
mia politică — a contradicțiilor 
reale. Uneltele specializate ale unei 
științe sociale particulare permit o 
analiză mult mai concretă, fora
rea mai adine spre rădăcini.

Lucrarea lui N.N. Constantinescu 
demonstrează și dă conținut enun
țului potrivit căruia socialismul nu 
este o orânduire lipsită de contra
dicții. ci se dezvoltă prin dezvă
luirea și învingerea lor. Se știe că 
documentele de partid au reco
mandat in repetate rinduri atit lu
crătorilor din diferite domenii ale 
practicii, cit și oamenilor de știin
ță să nu inchidă ochii și să nu 
nege idilic existența contradicții
lor. ci să înțeleagă existența lor. 
să le dezvăluie și să le studieze a- 
profundat spre a găsi căile adec
vate ale soluționării lor. Autorul 
cărții la care ne referim combate 
in acest sen< identificarea tacită 
de către unii economiști, filozofi 
sau practicieni a noțiunii de con
tradicție cu aceea de fenomen care 
subminează și dezagregă, presupu- 
nind obligatoriu cr.ze și convulsii 
sociale.

Replica autorului la această 
terpretare este nu declarativă, 
organică — și aici rezidă un__
pas înainte pe care cartea il reali
zează. Anume prin însuși princi
piul său de construcție, lucrarea 
tratează contradicțiile economiei so
cialiste ca un sistem interconectat, 
nu ca o simplă adiționare de con
tradicții culese ici-colo, din diferi
te domenii, nelegate sau intimplă- 
tor legate intre ele. Succesiunea 
capitolelor cărții urmează fidel ar
ticulațiile economiei socialiste, le
găturile diferitelor ei paliere, pro- 
punindu-și metodologic identifica
rea contradicțiilor in fiecare din a- 
ceste articulații și paliere intercon- 
jugate (contradicțiile forțelor de 
producție, ale fiecărui element al 
relațiilor de producție, contradic
țiile mărfii, ale muncii, ale pro
ducției și ale reproducției socialis
te, contradicții in acțiunea și 
conexiunea legilor economice, in 
raportul dintre politica și practi
ca economică etc.). De aceea, deși 
uncie aspecte ale redării in lucrare 
a „caracterului de sistem" nu au 
fost, credem, cel mai convingător 
soluționate, principiul general ple
dat de autor este corect, iar de
monstrația, neîndoielnic dificilă, 
este in esență făcută.

Merită relevată argumentarea 
bună de care se bucură, intre al
tele. analiza relației dintre con
tradicții și legi. în mod convingă
tor, autorul demonstrează că exis
tă contradicții chiar și in legături
le interioare care iși găsesc expre
sia in legile economice obiective ; 
de aceea, acțiunea legii nu poate 
fi cu adevărat sesizată fără sur
prinderea raporturilor contradicto
rii ale elementelor a căror corela
ție _ se exprimă prin legea respec
tivă. De aicj decurge că numai

in- 
ci 

alt
cunoașterea contradicțiilor incor
porate in tendințele și legile dez
voltării, mai mult chiar, anticipa
rea lor teoretică oferă posibilități 
realiste pentru cercetarea previzio
nală și prognoza economică, pentru 
elaborarea strategiei și politicii e- 
conomice.

Contradicțiile economiei socia
liste, neantagoniste prin natura lor. 
nu se soluționează automat, numai 
in virtutea naturii acestei econo
mii. în acest scop sint necesare, 
subliniază pe bună dreptate lucra
rea. acțiuni speciale. întemeiate pe 
cunoașterea cauzelor care le-au 
generat. Din faptul că aceste con
tradicții 
greșului, nu rezultă că ele nu ar 
dezvolta și efecte frenatoare 
parcursul mișcării lor. Contradicția 
este mecanismul, nu scopul dezvol
tării. Soluționarea continuă a con
tradicțiilor tinde spre concordanță 
dialectică. Caracteristicile econo
miei socialiste oferă posibilitățile 
obiective ale unei acțiuni Conștien
te constante pentru controlul miș
cării contradicțiilor, prin pirghiile 
politicii statale.

Materialul faptic utilizat de au
tor in analizele sale este bogat, 
variat, deși unele inegalități se fac 
simțite ; de pildă, procesele econo
mice din agricultură sint prea pu
țin invocate, în ciuda caracterului 
lor relevant pentru temă. Lucrarea 
ar fi avut probabil de ciștigat și 
din îmbinarea datelor statistice cu 
constatările faptice furnizate de o 
serie de cercetări sociologice recen
te. Formularea, in încheiere, a 
unor concluzii teoretice de mai 
largă respirație ar fi valorificat 
pină la capăt contribuțiile analiti
ce de pe parcursul lucrării.

sint cosubstanțiale pro-
pe

Dr. Mihail CERNEA

cate, de multe ori surprinzătoare, 
neobișnuite chiar, pentru unele 
personalități ale scrisului nostru. 
Autorul propune insă întotdeauna 
interpretări remarcabile, fie că este 
vorba de insemnările despre Maio- 
rescu. Eminescu. Creangă. Arghezi 
sau Ion Barbu sau de cele despre 
Neagoe Basarab. Ștefan Scarlat 
Dăscălescu sau Ștefan Petica. Multe 
articole, valorificind contribuții do
cumentare. noi surse biografice sau 
bibliografice, luminează dimensiuni 
necunoscute sau uneori ignorate ale 
personalităților creatoare cercetate. 
Trebuie să remarcăm insă ca de
finitorie pentru vivacitatea intelec
tuală și verva spumoasă a criticii 
lui Șerban CioculescU deliciile sa
vurării amănuntului istoric și 
subtilitatea descifrării detaliului 
biografic din caro face mijlocul ho
tărâtor de modificare a aprecierii 
critice.

Cercetarea documentelor, apleca
rea cu migală asupra semnificației 
cuvintului. oferă criticii lui Șerbaij, 
Cioculesâd un caracter aplicat, 'pe 
deplin funcțional și nu o dată cu 
valoare de restituție. Cu alte cu
vinte. critica operează nemijlocit, 
prin reveniri continue asupra ta
bloului mișcător al istoriei literare.

Posibilitățile vaste ale registrului 
critic, valorificate prin adoptarea 
celor mai potrivite modalități, prin 
folosirea judicioasă in fiecare arti
col a tonului superior intelectual, 
înlesnesc înțelegerea varietății și 
prospețimea partiturii critice. Două 
articole despre același autor, Șt. O. 
Iosif, vecine in carte, dezvoltă două 
maniere critice total diferite : in 
„Nou despre Șt. O. Iosif", expune
rea clară a biografiei scriitorului se 
realizează prin detalierea succesivă 
a unor momente definitorii; tonul 
este echilibrat, chiar rece uneori ; 
celălalt. „Preludiile unui roman de 
dragoste", continuare la primul, in 
care se dau detalii despre intilni- 
rea poetului cu viitoarea sa soție, 
Natalia Negru, este o exactă fișă 
psihologică, realizată cu ironică de
tașare de către 
zestrat cu pana 
tentic.

Virtuozitatea ..... ..... .............
gistrul ironiei, dezvoltată cu mește
șug de la aluzie la diatribă, limpe
zimea cugetării și rigoarea demon
strației susținute dc interpretarea 
filologică a textelor conferă criticii 
lui Șerban Cioculescu virtuți lite
rare de necontestat, deși uneori res
pinse. teorc-tic. de critic. Or. toc
mai mobilitatea spirituală și culoa
rea specifică, gustul pentru obiectul 
rar și detaliul subtil înălțate dura
bil pe temeiul unei culturi de esen
ță enciclopedică fac din Șerban 
Cioculescu un creator de stil in cri
tica românească, așa cum confrații 
săi de generație — George Călines- 
cu. Tudor Vianu. Pompiliu Con
stantinescu sau Vladimir Streinu— 
au impus valorile și prin calitatea 
înaltă a scrisului lor. prin capacita
tea rară de a face din lectura pro
prie primul pas spre individualiza
re creatoare. Stilul său se asociază 
deplin ideii de scris frumos, prin 
care formele definesc individuali
tatea creatoare. Concilierea deplină 
a substanței cu forma epurată de 
rumegușurile abstracte ale erudi
ției, plăcerile de anticar pentru car
tea rară cu parfum vechi și deta
șarea intelectuală au făcut din cri
tica lui Șerban Cioculescu act pu
blic cu reverberații in straturi so
ciale intinse care, departe de a fi 
speculație ori simplă flatare a citi
torului incintat de cordialitatea 
criticului, este dovada indubitabilă 
a capacității creatoare, materiali
zată intr-un stil personal, de ne
confundat. In al optulea deceniu de 
viață, vivacitatea neistovită a spi
ritului. prezența in cărți, in presa 
literară sau cotidiană, precum și 
calitatea rară de amfitrion al mul
tor dezbateri literare il definesc pe 
Șerban Cioculescu ca pe unul din 
istoricii și criticii literari de mare 
prestigiu, personalitate de seamă și 
animator al culturii românești con
temporane.

Emil VASILESCU

Reporter prin voca
ție și practică înde
lungată. Pod Simion 
și-a conturat in cei a- 
proape 25 de ani de 
scris o individualitate 
fermă, cu un stil și 
un mod de abordare 
a lucrurilor, o atitu
dine și o receptivitate 
care-i fac pagina tot 
mai dc neconfundat. 
Iar lucrul este cii a- 
tit mai important, cu 
cit in ultimul sfert de 
secol au apărut și 
s-au format la noi re
porteri literari di
verși. cu personalita
te. pasionați Si dina
mici. mereu treji și 
prezenți in acest do
meniu. care au fă
cut ca in acest se
col reportajul româ
nesc să cunoască o 
diversificare si o con
solidare lăuntrică, un 
nivel si o putere de 
abordare a realităților 
și conștiințelor, com
parabile cu ale celui 
aparținind oricărei 
alte mari literaturi a 
lumii. în acest con
text. a ajunge la ce
lebritate și chiar la . 
consacrare, la autori
tate și la încredere 
din partea cititorului 
este aproape tot ce-și 
poate dori un actual 
reporter din România. 
Iar Pop Simion a ur
cat cu metodă și fer
voare toate aceste 
trepte, integrindu-se 
in marea albie a re
portajului românesc 
si. in același timp, jn- 
dividualizindu-se lot < 
mai mult in cadrul ei. 
Din acest punct de 
vedere. Civica (edi
tura Albatros) este 
un reper dintre cele 
mai concludente. Car
tea este caracterizată, 
mai mult decit cele 
anterioare (Călătorie 
cu bucluc, 1954 : Lau
dă tinereții, 1956 ; Pa
ralela 45, 1958 ; Anul 
15, 1959 ; Paralela 45. 
Al doilea inel al

.spiralei. 1970 ele.), 
de voința si izbin- 
da autorului dc a 
..discerne și rememo
ra sensul evenimen
telor. direcția evolu
ției lucrurilor, marca 
de valoare a noilor 
realități,, dimensiunea 
umană a metamorfo
zelor. fenomenul de 
continuitate și împli
nire in matricea an
terioarelor stadii, din 
care izvorăște ziua de 
azi, curgind in cea de 
inline, asemeni unui 
arbore falnic".

Se constată astfel o 
evoluție limpede de Ja 
atitudinea lui mai 
veche și generală de 
chibzuit gospodar
transilvan, incintat de 
ordine și prosperitate 
și iritat, jignit chiar, 
de nepăsare, superfi
cialitate și limbuție. 
către grava responsa
bilitate civică si uma
nă. o trecere decisă 
de Ia înfățișarea fap
tei (precumpănitoare 
intr-o vreme) către 
reliefarea sensului a- 
cesteia. El caută acum 
structurile. punctele 
de sinteză, gesturile 
cu semnificație de Jit- 
cru incheial. perma
nențele care ghidează 
pașii noștri de azi si 
do miine. Sigur, se 
intimplă uneori ca 
gindul de la filozofia 
lucrurilor sâ-1 poarte 
la curată și agasantă 
tinută filozofardâ insă 
predominante sint 
„realismul atitudini
lor cetățenești", „con
diția comunistă de a 
fi", „solidaritatea si 
eroismul popular". în
cercarea si puterea de 
a descoperi „aripa de 
lumină a faptei". Di
versitatea fenomene
lor. a oamenilor, a e- 
venimcntelor și a un
ghiurilor dc abordare 
a acestora, meditația 
statornică (uneori cam 
prea literaturizată) a- 
îiupra celor descoperi-

te conferă cârtii di
namism și interes, fa
ci nd-o sa lucreze asu
pra conștiințelor si să 
le infuzeze de min- 
dria de a fi părtașe 
sau martore la actua
lul patos constructiv 
al României, la ipin- 

a inălta un cc- 
struclurat de 

comunistă", 
lui Pod 
centrală

ta de 
tățean 
„omenia 
Căci atenția 
Simion este 
cu deosebire de fap
tele cu sens 
de oamenii .
și ingenioși, lucizi și 
devotați, de cei care, 
intr-un fel sau altul, 
fac proba unui „alt 
Manole". de data asta 
nu atit anonim, cit 
generalizat sau pe 
cale de a fi astfel. 
Prin contrast, cei ce 
se mingiie cu odiosul 
..las' că n-o fi foc", 
care distrug frumuse
țile naturii (Purpuriu) 
sau încurcă birocratic, 
creșterea ființei noas
tre. găsesc in Pop Si
mion un acuzator de 
o vehemență abia a- 
coperită de cuvinte. 
Cu sentimentul unul 
om care vine de de
parte. născut din ră
dăcini înfipte in

• straturi istorice ime
moriale (care-1 solici
tă mereu. Maramure- 
su-i natal trăgindu-1 
constant intr-acolo) si 
cu ochii deschiși spre 
zări cuprinzătoare, re
porterul (un adevărat 
homo viator) e preo
cupat mereu de a re
flecta tQtul ^.din un
ghiul orriuîur. pentru 
el. ..zeul și soarele a- 
cestor valori care 
sporesc omenescul". 
Aceasta dă. in gene
ral. o vibrație aparte 
paginii sale si un re
lief cărții in ansam
blu. care o înscrie ca 
o izbindă printre ce
lelalte ale sale si ale 
confraților de breaslă.

George 
MUNTEAN

creator, 
inventivi

in-un observator
unui scriitor au-

desăvirșită în re-
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zile și a șaptea".
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B DAN MUTAȘCU : „Leuky"
• MIHAI NEGULESCU : 

„Neodihna de a fi om"

Pascal BENTOIU

„Deschideri
spre lumea muzicii"

Pascal Bentoiu 
invită din' nou, (nu 
mult citeam volumul 
său „Imagine și sens") 
de astă dată in pagi
nile cărții intitulată 
„Deschideri spre lumea 
muzicii" (apărută 
colecția „Sinteze", 
părită de ” 
Eminescu) 
trundem in 
corpplexă a fenomene
lor artei sonore. Deși 
este alcătuită dia 
scurte articole (majo
ritatea au - ■
publicate pină acum) 
gruparea 
este menită 
volte sau, 
zis, să < 
formarea 
idei.

ne 
de

in 
. li- 

editura 
să pă- 
țesătura

mai fost
articolelor 

să dez- 
mai bine- 

conducă spre 
.„i anumitor 

___ în primele două 
capitole predomină in
vestigația adincă in 
diverse procese muzi
cale. analiza uneori 
minuțioasă, imbinind 
observația de speciali
tate cu reflexia filo
zofică. Ultimul capitol 
însă, așa cum su
gerează chiar titlul 
său — „Instantanee", 
adună o serie de mici

schițe pe diverse 
teme muzicale. Auto
rul trece cu multă 
suplețe de la un tonal 
poetic — confesiv (a- 
tunci cind omagiază 
mari muzicieni ca E- 
nescu, Jora sau Paul 
Constantinescu), la cel 
ușor 
ironia 
tunel 
mentalități . . 
muzicale ce se depăr
tează d© adevărul ar
tistic. Și totuși primul 
capitol pe care auto
rul l-a intitulat cu 
modestie „Fals tratat 
de estetică muzicală" 
rămine cel mai dens și 
mai interesant atit 
pentru specialiști, cit 
și pentru melomani. 
Sint cuprinse aici 
considerații asupra 
particularităților gin- 
dirii muzicale, proce
sului interpretării, fe
lului cum este recep
ționată opera, asupra 
spinoasei probleme a 
accesibilității și a va
lorii. a construcției și 
expresiei, evoluției 
formelor muzicale, a

glumeț sau la 
mușcătoare a- 
cind critică 

și practici

contradicțiilor artei so
nore contemporane. 
Poate nu Întotdeauna 
sint ușor de urmărit 
aceste articole, dar 
meritul deosebit al 
autorului stă in faptul 
că il îndeamnă pe ci
titor să-i aprofundeze 
textul, să-i reia ideile, 
dezbătindu-le din nou.

„Sensul muzical nu 
se elaborează in afara 
sunetelor ci numai 
prin intermediul lor" 
— afirmă Pascal Ben- 
toiu. A incerca să for
mulezi in cuvinte me
sajul pe care muzica 
il comunică, spune el 
intr-un alt moment al 
cărții, nu este insă 
deloc imposibil. Se cer . 
desigur eforturi și a- 
dinciri in semnifica
țiile multiple ale mu
zicii și așa cum însuși 
autorul cărții o face 
„un cadru de gindirc 
și problematică văzut 
și construit din inte
riorul fenomenelor dis
cutate".

Olga 
GRIGORESCU

0 bibliotecă intr-o carte, 

o carte pentru fiecare bibliotecă:
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Flori albe 
la Marea de Est

Plouă mărunt. Insistent 
la Hamhin...

Părăsim străzile largi ale 
orașului. însoțiți la stingă 
de profilul încețoșai al u- 
nor munți nu prea inalți, 
de pe piepturile cărora 
trecerea tainică a toamnei 
n-a smuls incă modali.le 
frunzelor. în dreapta, ur- 
mindu-se una după alta, 
intr-o simetrie ce mărturi
sește că totul s-a construit 
șici cam in același timn. 
pe un teren pustiu, se 
înaltă piepturile roșii ale 
fabricilor, rețeaua labirin
tică a combinatelor ; in 
fapt, o marc parte dintre 
cele o sulă de uzine care 
fac faima industrială a o- 
rasului de la Marea de 
Est.

S-au înâltat chiar pe te
ren pustiu ?

..Intr-un fel. da !", avea 
«ă ni se răspundă.

într-un fel...
Cu mai bine de douăzeci 

de ani in urmă, in 1950. ca 
și azi. coșurile fabricilor 
fumegau. Oamenii se aflau 
intr-o pașnică întrecere cu 
timpul ; iși reconstruiau 
tara. La combinatul de în
grășăminte. specializat in 
sulfat de amoniu și fosfați 
pentru agricultură, in acel

minune, se vede singuratică 
O grămadă de plâpumi... 
Scriu pe ruine fumeginde. 
Presărate cu bucăți de 

olane. 
Unde au rămas numai ver
gele de fier ale paturilor 

arse 
Pe locurile undo au fost 

crose și spitale...
...Se întimplau toate a- 

cestea cu mai bine de două 
decenii in urmă.

Acum, sub ploaia mono
tonă a toamnei. înregistrăm 
cu satisfacție siluetele vi
guroase alo unora din cele 
o sută de întreprinderi in
dustriale ale orașului, re- 
n iscu; ca o modernă pa
săre Phonix d.n propria ce
nușă. Ne îndreptăm către 
una din cele mai presti
gioase citadele industriale, 
celebră in întreaga tară : 
Uzina constructoare de ma
șini.

Ne intimpină un bărbat 
între două vîrste (dar de 
fapt e greu să estimezi 
virsta exactă a acestor oa
meni care, intre asiatici, 
îmi par a se distinge prin
tr-o particulară sobrietate). 
Voce liniștită, egală. Cifre-

guri pentru depășirea pla
nului) Producem utilaje, 
piese și mașini pentru in
dustria grea, mai ales pen
tru deservirea industriei 
extracției de cărbune și mi
nereuri, industria chimică 
și metalurgică, pentru ter
mocentrale și hidrocentrale. 
Producem piese de la 3 
pină la 6 000 tone".

Vocea so păstrează mereu 
calmă, egală. Semn evident 
al modestiei. Acești oameni, 
do o tenacitate exemplară, 
dăruiti muncii știu, am ob
servat. să păstreze măsura 
in toate ; mindrj do faptele 
lor le luminează dimensiu
nile — deloc paradoxal — 
prin modestie.

Spune : ..Dar, e un pro
verb la noi : dccit să auzi 
de o sută de ori mai bine 
să vezi o dată".

Pornim, deci, să vizităm 
fabrica a cărei biografie 
este ea însăși revelatoare, 
înainte de eliberare fusese 
un fel de făbricuță, care 
producea simple unelte. 
Princioalele materiale a- 
duse din Japonia erau pre
lucrate aici, ca apoi să facă 
calo întoarsă. ..Călătoria" 
materiei prime era renta-

A mai rămas undeva vreo 
urmă din război ? ne între
băm.

Și pășim mai departe pe 
lingă strunguri imense, pe 
lingă stive cenușii de me
tal neprelucrat, pe lingă 
piese finisate, cu străluciri 
severe, așteptând să fie a- 
samblate in mașini compli
cate.

Ne oprim in fata unui

ganizația de partid număra 
3—5 membri. Acum, din cei 
6 000 de muncitori ai uzinei 
(virsta medie 30 de ani), 
45 la sută sint membri de 
partid.

Omul care ne însoțește 
se numește KIM MIONG 
SING. Este secretar al co
mitetului de partid al uzi
nei. Nu putem să nu re
marcăm faptul că fraze 
grave, tulburătoare și le în-

„KOHOUTEK"- 
un vagabond în spațiu
o 0 sută de miliarde de comete la „marginea lumii noastre" • Pitici cosmici cu 

destinafii incerte • Misterele astrului cu coadă vor putea fi dezlegate ?

Evoluția cometei „Kohoutek", supranumită și „Cometa secolului", este 
urmărită cu pasionant interes pe diferite meridiane ale globului. Reproducem, 
In cele ce urmează, extrase dlntr-un articol publicat pe această temă de re
vista vest-germană „STERN", sub semnătura doctorului Joachim W. Ekrutt, 
directorul Planetariului din Hamburg.

an, muncitorii se angajase
ră să ridice producția de la 
235 000 la 400 000 ton \ E-a 
darul pe care cei 9 000 de 
muncitori il pregăteau pen
tru agricultură, il destinau 
ogoarelor nu prea întinse, 
nu prea generoase, fiindcă 
nordul Coreei este un ne
întrerupt șir de munți, la 
umbra cărora se întind 
mult prea puține cimpii.

într-o asemenea zi a în
ceput războiul.

Sirenele de alarmă au su
nat . 56 de fortărețe zbură
toare. la 4 000 de metri 
înălțime, s-au dezlănțuit a- 
pocaliptic. timp de trei cea
suri. asupra ..ctitoriilor" o- 
rașului Hamhin. Ceasuri 
de infern, ceasuri de de
zastru.

Și bilanțul acelor prime 
ore de infern : 70 de morți, 
oameni care plecaseră di
mineața de acasă, invâluin- 
du-și cu privirile copiii, so
țiile. poate o mamă bătri- 
nă. bolnavă ; 10 000 tone de 
sulfat de amoniu și 600 
tone de săpun făcute una 
cu pămintul. Combinatul 
șters de pe suprafața pă- 
mintului. Ca atitea alte u- 
zine. Ca întreg orașul. Des
prindem din presa vremii 
o frază care acuză prin la- 
pidaritatea ei. prin irever
sibilitatea fantei : „distru
gerea totală a orașului 
Hamhin".

Unul din poeții Coreei. 
The Ghi-Cen. scria după 
un asemenea bombarda
ment barbar, zguduitoarele 
versuri :
Scriu aceste rinduri de pe 

strada in flăcări. 
Unde uraganul de foc a ars 

și-a distrus totul. 
Unde, scăpată ca printr-o

NOTE DE DRUM DIN R. P. D. COREEANĂ

le. in pronunția sa. sint în
văluite parcă intr-o undă 
de discretă duioșie. Ciudat 1 
Cind amintește de războiul 
devastator, care a șters de 
pe fața pămintului totul, 
care a năruit ziduri puter
nice. furnale și mașini de 
înaltă tehnicitate, o avuție 
inestimabilă din metal, in 
care era adunată îndestulă 
sudoare umană, vocea nu 
cunoaște nici un accent 
special. Omul suride chiar.

Spune : „Pe aici au căzut 
in timpul războiului trei 
bombe pe metru pătrat" 
(și zimbește).

Nu așteaptă să intimpi- 
năm cu uimire aceste cu
vinte care acoperă o tra
gedie incomensurabilă.

Spune : „Dar a trecut 
războiul. I-am învins pe a- 
gresori și am pornit să re
construim totul de la canăt. 
Pe aici, in urma bombelor, 
se născuseră adevărate 
lacuri. Cam pe unde se 
înaltă forja cea nouă, dună 
război, se pescuia in lacuri 
artificiale.

Parcă in ochi i se aprin
de o lumină misterioasă, 
doar o clipă, pit să treacă 
umbra unei amintiri.

Revine : ..Fabrica noas
tră. „Ryongseang", a primit 
ordinul „Ciolima". Si alte 
multe ordine. (Intr-o încă
pere special amenajată a- 
veam să privim numeroa
sele drapele și ordine con
ferite colectivului muncito
resc : Steagul ..Ciolima". 
Steagul celui de-al V-lea 
Congres al partidului, stea-

bilă : mina de lucru costa 
o nimica toată. Bineînțe
les, in fabrică nu exista 
nici un inginer coreean. 
După eliberare s-a hotărit 
să se construiască o fabri
că independentă. A fost tri
mis să se ocupe de crearea 
ei singurul inginer specia
list in construcții de ma
șini existent la ora aceea 
in țară. Ne putem imagina 
cu ușurință acele zile, acei 
ani de inceput. Evenimen
tul sărbătoresc al inaugu
rări; primei mașini produse 
in întregime in fabrică.

Intr-un fel sintem intr-un 
muzeu : ne oprim in fața 
unei roabe rudimentare : 
principalul produs al fa
bricii la începuturile ei. 
Străbatem apoi secțiile u- 
zinei. Pretutindeni, respiră 
pulsul nou al unei industrii 
moderne. Supraimpresio- 
năm peste imaginea stin
gheră a rudimentarei roa
be imaginea guliverică a 
pieselor hidraulice de 6 000 
de tone, a uriașelor gene
ratoare. a strungurilor cu 
șasiu rotativ, pompelor de 
înaltă presiune, mașinilor 
âe laminat la rece. Uzina 
de azi — o strălucită carte 
de vizită a tehnicii înain
tate. Intre argumente : 
spectacolul luminos, oferit 
de presa hidraulică de 6 000 
tone, care modelează o i- 
mensă bucată de fier în
roșit, sub comandă automa
tă. ca pe o cocă banală.

Omul spune : „Aici au 
căzut trei bombe pe metru 
pătrat".

utilaj care prelucrează pie
se cu diametrul de 8 metri.

Omul spune : I’c acest 
loc era o mlaștină imensă. 
Născută din cauza bombe
lor care căzuseră mult prea 
numeroase in zonă. Trei 
bombe pe metru pătrat. 
Asta în medic. în unele 
locuri chiar mai multe.

A mai rămas undeva vreo 
urmă din război ? ne între
băm.

Mașinile iși văd liniștite 
de treabă. De undeva ful
geră aparatele de sudură. 
Muncitorii tineri ne salută 
cu prietenie. „România ne 
este prietenă. Bine ați ve
nit la noi !“ Ni se dau ex
plicații,; cu gravitate, cu o' 
bine strunită mândrie. Jus
tificată ? Pe deplin justifi
cată. Acum, uzina „Ryong- 
seang" produce ea însăși 
fabrici întregi. De aceea i 
se și spune uzina-mamă. 
La combinatul de vinalon 
din oraș, 75 la sută din uti
laje poartă marca „Ryong- 
seang", la fabrica de amo
niac — 80 la sută. Produc
ția pe 2 zile a uzinei echi
valează producția întregu
lui an 1948.

Imediat după eliberare 
era trimis aici singurul 
inginer specialist in con
strucții de mașini existent 
in toată Coreea de Nord. 
Acum, in uzină lucrează 
700 de ingineri. 2 000 de 
tehnicieni. La inceput or-

soțește, paradoxal, cu un 
suris reținut. Sau poate nu 
e nimic paradoxal. Doar 
războiul a trecut 1 Gropile 
au dispărut. Și' acum uzina 
respiră viguros, uzina fa
brică uzine. Privim, așadar, 
cel mai îndreptățit suris. 
Războiul, această dureroa
să amintire, a trecut. Oa
menii s-au dovedit mai pu
ternici. O mărturisesc și a- 
ceste mașini in care s-a 
concentrat cutezanța și pri
ceperea.

Ieșim din halele uzinei. 
Afară plouă mărunt, insis
tent. Ne luăm rămas bun. 
Stringem mina gazdei noas
tre cu căldură. Cu înfiora
re. Palma pe care o ținem 
in palmele noastre este u- 
șor inertă ; un deget — ri
gid.-

— Știți, ne spune in ma
șină prietenul Sin, tovară
șul Kim Miong Sing a fost 
pe front. Șț a fost rănit. 
I-ați observat, probabil, 
mina.

Omul ne spune : Trei 
bombe pe metru pătrat.

Din urmele pe care le-a 
lăsat războiul n'-am mai 
aflat la ..Ryongseang" decit 
un deget rigid, o mină u- 
șor inertă, care ni s-a în
tins cu căldură. O mină 
care nu va uita niciodată 
să acuze.

Pe marginea șoselei, flori 
albe iși spală liniștite chi
pul sub ploaia de toamnă.

Nicolae DRAGOȘ 
Ilie TANĂSACHE

Din infinitul Universului, un corp 
ceresc întunecat se apropie cu o vi
teză fantastică de Soare. La 7 martie 
1973, acest „vagabond în spațiu" a 
fost descoperit, cu ajutorul telescopu
lui, de astronomul hamburghez, Lu- 
bos Kohoutek. între timp, cometa 
strălucește pe firmament ca un nou 
astru. Astronomii au pornit un atac 
concentrat asupra enigmelor acestei 
stele cu coadă. Se pare că succesul 
le este asigurat. Niciodată in trecut 
ei n-au avut la dispoziție atitea mij
loace.

De fapt, Kohoutek era in căutarea 
unui asteroid. Cind, la 18 martie, a 
developat o placă fotografică expusă 
in noaptea de 7 spre 8 martie, el a 
observat că pe ea se află o mică 
nebuloasă. „Aceasta înseamnă — și-a 
zis el — fie că placa are un defect, 
fie că este vorba despre o cometă". 
Cind, in baza unei fotografii de con
trol, și-a dat seama că este vorba 
despre o cometă, astronomul a tri
mis — așa cum se obișnuiește in 
asemenea cazuri — o telegramă Cen
trului de înregistrare din Cambridge, 
statul Massachusetts, S.U.A. După ce 
mașinile electronice de calcul de la 
Institutul astronomic din Cambridge 
au calculat — pe baza observațiilor 
— traiectoria noii comete, america
nii i-au trimis lui Kohoutek urmă
toarea telegramă : ,,«1973-f» va de
veni, la sfirșitul anului, un obiect 
spectaculos".

între timp, «1973-f» — denumită 
și cometa Kohoutek — s-a apropiat 
atit de mult de Pămint, incit poate fi 
zărită cu o simplă lunetă. La cum
păna anilor ea va avea o strălucire 
mai mare decit Venus, desfășurind o 
coadă ce va acoperi aproximativ o 
șesime din firmament.

Astronomi și astronauți, experți în 
mecanica cerească și geologi se pre
gătesc să smulgă acestui astru cu

coadă cit mai multe din tainele sale. 
Deocamdată, savanții nu știu incă cu 
exactitate de unde și-a făcut apari
ția acest corp ceresc vagabond. A 
făcut el oare parte dintotdeauna, 
din sistemul nostru solar, ca. de pil
dă, Marte sau Jupiter ? Ă putut el fi

oare — acum o sută sau o mie de 
ani — zărit de pe Pămint ? Sau re
prezintă el un fragment rătăcitor 
dintr-o altă lume și după ce va oco
li Soarele va dispărea din nou in de
părtări necunoscute ? Nucleul aces
tei comete este oare format din

Cometa și triburile din Amazonia
Apropierea cometei 

Kohoutek ^de sistemul 
nostru solar pune o 
nouă problemă in fața 
Fundației Naționale a 
Indianului (FUNAI) 
din Brazilia : cum vor 
reacționa cei vreo 
IOD 000 de băștinași din 
această tară care tră
iesc in stare sălbati
că sau semisălbaticâ 
și ale căror credințe 
sint. bazate, in multe 
cazuri, pe interpreta
rea aștrilor ?

FUNAI a recoman
dat diferitelor sale 
posturi din jungla a- 
mazonică să ia toa
te măsurile pentru 
a-i liniști pe in
dieni și a le explica 
fenomenul. Responsa
bilii acestui organism 
nu posedă pină in 
prezent nici o infor
mație asupra interpre
tărilor și atitudinilor 
pe care ar fi putut să

le aibă in trecut in
dienii la apariția unei 
comete, dar ei știu., că 
alte fenomene cerești 
au provocat panică de 
proporții, cum a fost, 
de exemplu, in timpul 
eclipsei de Soare din 
1964. In acel an. eclip
sa i-a surprins pe in
dienii „Kamaiura" din 
regiunea amazonică 
Xingu, la ora primu
lui. Aproape întregul 
trib a fost cuprins de 
panică in fața întune
cării cerului. Dar. 
după un scurt moment 
de surpriză, războini
cii tribului s-au adu
nat in centrul satului 
și au inceput să tragă 
cu săgeți aprinse in 
direcția Soarelui. E- 
clipsa a trecut, calmul 
s-a reinstalat in sat și 
bravii războinici au 
fost sărbătoriți ca eroi 
pentru că au „reaprins

Soarele" cu săgețile 
lor.

Etnologii aflați în 
serviciul FUNAI subli
niază, pe de altă 
parte, că reacțiile in
dienilor sint cu atit 
mai imprevizibile, cu 
cit la ei pină și unele 
obiceiuri sociale re
zultă din interpretarea 
mișcării aștrilor. Ast
fel. poligamia, practi
cată de numeroase tri
buri, cum este Tauli- 
pamg, din teritoriul 
Amapă, aproape de 
frontiera cu Venezue
la, provine direct din
tr-o legendă legată de 
mișcarea Lunii.

N-ar fi deloc ex
clus ca la indienii 
izolați, care încă nu 
au avut contacte cu 
albii, trecerea cometei 
Kohoutek să poată da 
naștere la o nouă le
gendă.
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• BISTURIU ÎMPOTRI
VA TOXICOMANIEI. Un 
neurolog din Gottingen (R.F.G.) a 
expus recent o metodă chirurgica
lă de tratare a toxicomaniei, por
nind de la rezultatele unor expe
riențe îndelungate efectuate asupra 
animalelor. S-a constatat astfel că 
abuzul de alcool sau de droguri 
duce după citva timp la formarea 
unui „instinct" care, ca și senzația 
de foame. este dirijat de un anu
mit centru al creierului. Printr-o 
operație lipsită de riscuri, acest 
centru poate fi extirpat și pacien
tul poate fi vindecat odată pentru 
totdeauna. La Gottingen — arată 
presa vest-germană — au și fost 
tratați 22 de pacienți după aceas
tă metodă.

• UN STRĂMOȘ AL E- 
LEFANTULUI. O echipă de an
tropologi din R. P. Chineză a des
coperit in ținutul Hoshui, din pro
vincia Kansu, scheletul unui ele
fant gigant dintr-o specie care — 
se presupune — ar fi trăit ince- 
pind de la sfirșitul erei terțiare 
(cu aproximativ 3 milioane d<- ani 
in urmă) pină acum circa 10 000 de 
ani.

•AUTOMOBIL CU 
BUREȚI METALICI. Ingineri 
americani au prezentat noi soluții 
in vederea construirii unor auto
mobile acționate cu hidrogen in 
loc de benzină. Una din ele se re
feră la modalitatea depozitării hi
drogenului in autovehicul. Potrivit

ei; hidrogenul ar urma să fie ab
sorbit de metale cum sint titan, 
aluminiu sau magneziu. Procesul 
se aseamănă cu cel ce are loc a- 
tunci cind un burete absoarbe apă. 
Supuși presiunii, „bureții meta
lici" ar elibera, apoi, cantitatea de 
carburant necesară propulsării au
tovehiculului. înlocuirea bureților 
care au eliberat întreaga cantitate 
de carburant, ar putea avea loc la 
stațiile de benzină existente.

• STALAGMITE - CIU- 
PER CI 1° Pe§tera Santa Catali
na din provincia Matanzas (Cuba) 
s-a descoperit un interesant grup 
de stalagmite, unice pină acum in 
lume, a căror formă a stirnit inte
resul oamenilor de știință. Acestea 
au aspectul unor ciuperci, mări
mea lor variind intre 1—2 m. Prin

tre acești „uriași" se poate vedea 
și stalagmita liliputană din fotogra
fie. care măsoară numai 10 cm.

• CONTROLUL PURI
TĂȚII AERULUI. Turnului de 
televiziune de la Ostankino, din 
apropierea Moscovei, i s-a atri
buit incă o funcțiune. Pe el a fost 
instalat un laborator menit să con
troleze in permanență calitatea 
aerului din capitala sovietică. 
Laboratorul dispune de o rețea de 
stații pe sol, instalate, mai ales, 
pe arterele cu o intensă circulație 
și in apropierea marilor întreprin
deri. In acest fel. probele supuse 
analizei, luate la diferite altitu
dini. oferă o imagine completă a 
stării aerului Ia Moscova.

• TRENURI TURBO- 
REACTIVE. In Franta a intrat 
în funcție cea de-a doua linie de

trenuri turboreactive pe distanța 
Lyon-Toulouse-Nantes. Primul tren 
turboreactiv a inceput să circule 
cu trei ani in urmă intre Paris și 
Cherbourg. Trenul dezvoltă o vite
ză de 250 kilometri pe oră. In pre
zent este in curs de experimenta
re un tren similar cu o viteză de 
300 kilometri pe oră.

• MORMINTELE LUI 
COLUMB. Cristofor Columb 
are două morminte ; unul în Spa
nia și celălalt in Republica Domi
nicană. Această situație paradoxa
lă a fost pricinuită de numeroase
le mutări la care au fost supuse 
rămășițele pămintești ale desco
peritorului Americii,' astfel că in 
prezent este greu de stabilit unde 
anume se află ele de fapt.

aceeași materie din care se compu
ne și lumea noastră ? Sau cuprinde 
substanțe care ne-ar putea eventual 
dezvălui date privind compoziția 
unei alte lumi ?

Acestea sint întrebările cele mai 
simple aflate astăzi in discuția cer
cetătorilor de comete. In mod febril, 
in peste 100 de institute se fac pla
nuri cum — folosind tehnica cea mai 
modernă — s-ar putea obține un răs
puns la ele.

Savanții consideră că la „margi
nea lumii noastre" planează un nu
măr extraordinar de mare — apreciat 
la 100 miliarde — de comete poten
țiale. Este vorba de corpuri cerești 
relativ mici, cu un diametru de 1 
pină la cițiva kilometri. Ele evoluea
ză din timpuri străvechi, la o distan
ță de circa 20 miliarde km. pe o 
traiectorie aproape circulară, in jurul 
Soarelui, pină cind unul sau altul 
din aceste corpuri este smuls de pe 
această traiectorie, datorită gravita
ției unei stele care trece prin apro
piere sau planetei gigant Jupiter. 
Se poate intimpla ca noua traiectorie 
a piticului cosmic să-1 ducă în de
părtările Universului din care să nu 
se mai întoarcă niciodată. Dar este 
posibil ca el să fie azvirlit -spre in
terior», să înceapă să traverseze 
traiectoriile planetelor și să fie atras 
tot mai puternic de Soare.

în stadiul lor inițial — explică un 
raport științific al Societății vest-ger- 
mane Max-Planck- — trebuie să ne 
imaginăm cometele ca fiind «o aglo
merare difuză de gaze înghețate — 
apă, metan. zoxid de carbon și amo
niac», conținute «in particule mal 
grele de pulbere și metale». Cind 
se apropie de Soare, sub acțiu
nea razelor solare, părți ale acestui 
«bulgăre de zăpadă murdar»- încep 
să se topească. Astfel, în jurul «nu
cleului» cometei se formează un nor 
de gaze,- denumit «cap» sau «coma», 
și care se extinde mereu. Atunci 
cind cometa ajunge în regiunea pla
netei Jupiter, capul începe să apară 
in puternicele telescoape terestre sub 
formă de pată luminoasă : noua co
metă este descoperită.

Pe măsură ce cometa se apropie de 
Soare, coma se extinde tot mai mult 
— atingind o lungime de 100 000 km 
și chiar mai mult. în afară de aceas
ta — după cum au descoperit abia in 
ultimul timp cercetătorii — în jurul 
cometei se formează, ca o mantie ex
terioară, invizibilă pentru ochiul o- 
menesc, un imens înveliș de hidro
gen.

Cu ajutorul radiație! emanate de 
capul cometei, experții pot determi
na compoziția chimică precisă a 
astrului rătăcitor. Așa, de pildă, s-a 
stabilit că cometa ,.Bennett" (1969) 
conținea natriu și fier. Din partea 
cometei Kohoutek, cercetătorii aș
teaptă mai mult : ei presupun că co
meta are aceeași virsta ca Pămintul 
(circa 4.5 miliarde de ani) șl că este 
formată din materie inițială neschim
bată, care ar putea să ne furnizeze 
concluzii interesante despre începu
turile lumii noastre.

Comunitatea mondială a astrono
milor se pregătește, de aceea, pentru 
determinarea a 13 anumite tipuri de 
molecule in capul și coada cometei. 
Această misiune revine unui număr 
de 29 de colective de lucru cu o 
înaltă calificare. Astrofizicianul vest- 
german dr. Schmidt consideră că ar 
fi posibil să se demonstreze chiar 
existența unor substanțe organice.

însuflețirea cu care astroexperții 
se pregătesc să intimpine cometa 
Kohoutek devine clară dacă se ține 
seama că este vorba despre o coinci
dență cosmică extrem de rară. Defrl- 
în ultimii 10 ani au fost descoperite 
47 de comete, nici una n-a oferit a- 
semenea premise favorabile pentru 
studiul științific ca «1973-f». Nici 
una, atunci cind se apropia de Soa
re, n-a fost încălzită atit de puternic 
și n-a emanat, in consecință, nemij
locit in fața ochiului înarmat al ști
inței terestre, o cantitate atit de ma
re din materia ei. Și niciodată în 
trecut omul n-a avut posibilitatea să 
observe de la bordul unei stații ex
traterestre („Skylab") o cometă apro
piată.

De la următoarea vizită a co
metei Halley — in 1986 — astronomii 
și astrofizicienii nu se așteaptă la 
prea multe, pentru că acest astru cu 
coadă care revine o dată la 76 de ani, 
a emanat deja, după cum se poate 
presupune, in apropierea Soarelui, 
părți considerabile din materia sa 
inițială. Și la o intilnire in acest se
col cu o a doua cometă de calitatea 
celei descoperite recent, savanții nu 
Îndrăznesc să spere pentru că împo
triva unei asemenea intilniri ple
dează probabilități și experiențe de 
sute de ani !

Revista italiană „GIORNI — „Vie Nouve" publică 
însemnările trimisului său. Stefano Leone, care, aflin- 
du-se mai multă vreme in Mali, a cunoscut trista ex
periență a unor tineri negri, atrași de promisiunea 
unui salariu „sigur" și de iluzia ..bunăstării" in Eu
ropa occidentală. Reproducem mai jos extrase din 
acest reportaj :

,.Am stat in Mali două 
luni. Am plecat de acolo 
împreună cu 30 de tineri 
malezi care încercau să a- 
jungă in Europa. Eram oas
petele unei familii țărănești 
care poseda un mic petic 
de pământ și -citeva an.ma- 
le intr-un sat diln apropie
rea orașului Gao. unul din
tre cele mai importante din 
Mali. Fiul ce] mai mare, 
Garba, devenise prietenul 
meu și chiar obișnuia să-mi 
spună „micul meu frate".

Intr-o seară ne aflam cu 
toții in jurul blidelor cu 
orez și pește, cind intră un 
„domn" malez îmbrăcat 
europenește ; vorbea re
pede. suridea și emana en
tuziasm. „Domnul" poves
tea despre fabuloase călă
torii întreprinse in Euro
pa de tineri malezi dați 
in grija lui. Nimeni nu 
părea că se îndoiește de

cuvintele sale, ba. dimpo
trivă, bătrinul tată hotărî 
chiar că Garba trebuie 
„să-și încerce norocul". De 
îndată ce a plecat ..dom
nul", am încercat să-1 fac 
să înțeleagă că totul nu 
este decit o escrocherie, 
dar în zadar. Cind am ie
șit in pragul ușii, l-am vă
zut pe respectivul „domn" 
intrând intr-o altă locuință 
din sat. in timp ce oameni; 
se apropiau curioși. Am 
aflat că din sat vor pleca 
cinci tineri malezi și că a 
doua zi va avea loc o ma
re petrecere, cu muzică și 
dans, pentru a-i sărbători 
pe „călători".

Am putut constata că in 
Mali se întreține un mit 
al Europei de vest. La a- 
ceasta au contribuit bogă
ții coloni francezi, in pri
mul rind, localnicii avuți. 
precum și începutul indus

trializării, cu noile sale 
produse de consum. Toate 
acestea au influențat men
talitatea unor tineri, care 
au inceput să desconsidere 
vechea muncă pe ogoare, 
astfel incit traficanții de 
forță de muncă ii puteau 
ademeni ușor.

Mă hotărăsc să plec și eu 
cu Garba și cer organiza
torului permisiunea de a 
călători in același camion, 
îmi aprobă, numai după 
multe discuții și după ce 
i-am strecurat in mină o 
sumă respectabilă. Mi se 
pune o condiție : să cobor 
înainte de a ajunge la Tu
rns. Nu vrea martori in 
momentul îmbarcării tine
rilor pe vas.

Plecăm in zorii zilei. în
cercăm să ne facem loc in
tr-un camion mic. desco
perit. După puțin timp in
tru in panică, deoarece în
ghesuiala devenise atit de 
mare, incit nici nu mai pu
team respira și nici nu ne 
puteam așeza jos.

Dar tinerii malezi nu 
prea se sinchisesc. Ii pri
vesc și văd că toți sint 
imbrăcați europenește. Apoi

observ că șoferul camio
nului, in loc să intre pe 
șoseaua principală care 
conduce spre nord, tra- 
versind Algeria, alege un 
drum care face un lung

10 ore, ajungem în apro
pierea localității Niamey, 
in Nigeria, toți sintem aco- 
periți de praf și nisip. 
Studiind harta, pentru a-mi 
însemna etapele acestei

încasa partea și ii vor aju
ta pe tinerii creduli să-și 
continue drumul.

Camionul care ne aduse
se pină la Niamey pleacă, 
iar noi râminem și aștep-

Ce/ 30 care au vrut 
să „descopere Europa..."
ocol spre est. in direcția 
Nigeriei. Este cert că vom 
pierde multe zile cu acest 
drum, dar, fără îndoială, 
șoferul se simte in mai 
mare siguranță, riscul unui 
control fiind astfel mai re- 
dus.

Șoseaua e proastă, ca
mionul ne zdruncină in- 
spăimintător. iar cind. după

călătorii, imi dau seama 
că organizarea traficului 
cu tineri malezi este 
mult mai complexă decit 
credeam. Constat că ma- 
lezii nu plătiseră toată su
ma primului traficant, ci 
vor mai plăti incă anumite 
sume pe la diverse „stații 
de taxi", unde alți trafi- 
canți de pe releu iși vor

tâm ca „boss“-ul local să 
ne asigure continuarea iti
nerarului. Trec alte ca
mioane. dar șoferii ne ig
noră. Este clar că nu fac 
parte din „organizație". Ni
meni nu întreabă nimic. 
„Boss“-ul nu scoate o 
vorbă.

In sfirșit. după două zile, 
sosește camionul nostru și

ne putem continua drumul 
pină la Agades. Apoi că
lătorim in continuare ziua 
întreagă și o parte din 
noapte, pină ajungem in
tr-un sătuc, unde, datorită 
unei adrese greșite, rămî- 
nem două săptămini. Pro
fit de acest popas, pen
tru a inCerca să vor
besc cu tovarășii mei de 
călătorie, să le explic că 
și in cazul fericit in care 
ar reuși să găsească 
de lucru, vor fi exploa
tați. Dar ei rid. iși dau 
coate și continuă să facă 
proiecte fanteziste baza
te pe viitoarele lor sa
larii și ciștiguri fabuloase. 
Nici unul dintre cei 30 
de tineri nu s-a ostenit să 
Întrebe măcar unde sint 
duși și ce fel de muncă ii 
așteaptă.

Intr-o seară, în timpul 
unui popas, reapare „dom
nul" care il angajase pe 
Garba. Discută discret, in 
engleză, cu conducătorul 
camionului. Prind citeva 
cuvinte : ....apoi ii urci in
vagon și li duci spre fron
tiera italiană, procedăm la 
tel ca rindul trecut".

...Ne continuăm drumul, 
în aceleași grele condiții. 
In fine, după ce traversăm 
frontiera cu Algeria intr-un 
punct îndepărtat de orice 
șosea circulată, ajungem la 
In Salah ; apoi, din ce in 
ce mai repede, trecem de 
alte două localități — El 
Golea și Touggourt, după 
care traversăm încă o 
frontieră — cea cu Tuni
sia. Sosiți la Sousse, in Tu
nisia. conducătorul camio
nului Încearcă să mă facă 
să cobor. Eu nu cedez și 
insist să continui drumul 
cu ei. Ținta mea era să aflu 
unde și cum vor fi îmbar
cați tinegii malezi.

Reușesc să rămin in ca
mion, dar succesul meu 
este de scurtă durată, de
oarece, la marginea orașu
lui Tunis, respectivul mă 
obligă să cobor. Ajung sin
gur în oraș și încerc să 
aflu unde au fost duși cei
lalți. După ample investi
gații, cineva imi arată o 
clădire. Se zice că acolo ar 
fi găzduiți de obicei afri
canii care așteaptă să fie

îmbarcați, mai mult sau 
mai puțin clandestin, cu 
destinația Europa. Dar in 
casa indicată nu găsesc pe 
nimeni...

...In zorii unei zile de 
octombrie ’73, o pereche de 
bătrâni pensionari din Val 
Rosandra, in apropierea 
frontierei dintre Italia și 
Iugoslavia, este trezită de 
niște lovituri disperate care 
fac să se zgilțîie ușa. Cei 
doi se apropie de fereastră. 
Prin tenebrele biciuite de 
rafale de vint și ploaie, 
disting viziunea stranie a 
cinci negri tremurind de 
frig, uzi leoarcă, in hainele 
lor subțiri de vară. Fără a 
pierde o clipă, bătrînii 
cheamă in ajutor carabinie
rii. Dar cind aceștia ajung, 
nu mai găsesc in viață de
cit doi negri, lungiți pe 
pămint, in stare gravă. 
Ceilalți trei muriseră, chi- 
nuiți de foame și frig. Din 
puținele documente găsi
te asupra loc s-a putut 
stabili că veneau din Mali, 
țară africană din apropie
rea Ecuadorului..."
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit 

scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Norvegiei

vuind cuvintu) in cadrul wlemni- 
tatii de prezentare a scrisorilor 
ambasadorul TORFINN OFTEDAL 
a subliniat importanta deosebită pe 
caro regele Norvegiei și guvernul 
tării sale o acordă dezvoltării bune
lor relații dintre Norvegia si Repu
blica Socialistă România, angajm- 
du-se sâ depună toate eforturile 
pentru progresul continuu al rapor
turilor prietenești dintre cele două 
țări și popoare.

..Guvernul $i poporul Norvegiei — 
a spus noul ambasador norvegian — 
au manifestat dmtotdeauna un deo
sebit interes fată de vechile tradiții 
istorice ale României și fată de bo
gata ei moștenire culturală. Am ur
mărit, de asemenea, cu mult interes 
progresele rapide ale țârii dumnea
voastră in domeniile social și eco
nomic și am salutat cu căldură efor
turile făcute de dumneavoastră pen
tru dezvoltarea relațiilor economice 
internaționale.

Guvernul român joacă un rol im
portant in relațiile internaționale în 
cadrul Națiunilor Unite și la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
in Europa. Norvegia și România ac
ționează pentru promovarea păcii și 
securității. Aș dori să subliniez că 
guvernul norvegian dâ o înaltă a- 
preciore rolului constructiv și activ 
jucat dc România in evoluția eveni
mentelor pozitive actuale dm Euro
pa. evenimente care sperăm să ducă 
la o mai bună înțelegere, la relații 
mai stabile și la o cooperare cres- 
cindă Intre toate popoarele. Nu mă 
îndoiesc câ relațiile excelente dintre 
Norvegia și România vor continua 
să se dezvolte și in viitor și întrevăd 
bune perspective pentru extinderea 
contactelor si schimburilor dintre 
țările noastre în contextul actualei 
situații europene".

A luat apoi cuvintu] președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul NICOLAE 
ceaușescu.

Adresind noului ambasador o caldă 
urare de bun venit în tara noastră, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
spus :

..Doresc să mulțumesc Maiestății 
Sale, precum și guvernului și po
porului norvegian pentru interesul 
cu care au urmărit și urmăresc dez
voltarea țării mele, rolul jucat de 
România pe arena internațională.

Ne bucură că intre țările noastre

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Mihai Gere, membru 

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C, al P.C R.. a primit, 
vineri, delegația Comitetelor de A- 
părare a Revoluției din Cuba, con
ducă de Juan Quires Gonzales, se
cretar al Direcției Naționale. care 
n-' vizitează țara la invitația Conci
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste. Au fost prezent i. din 
partea cubaneză. Manuel Querra 
Cespedes, secretar cu probleme or
ganizatorice al Direcției provinciale 
Oriente a C-DR-. Gonzales Herrera 
Pino, membru al Comisiei organiza
torice a Direcției Naționale a C.D.R.. 
membri ai delegației, iar din partea 
română Eugen Jebeleanu. vicepre
ședinte al Consiliului Național al

Delegația guvernamentală a R.P. Mongole 
a părăsit Capitala

Delegația guvernamentală a Repu
blici: Populare Mongole, condusă de 
D. Gombojav. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a părăsit vineri 
după-amiază Capitala. Din delegație 
e făcut parte D. Soldan. prim-vice- 
presedinte al Comisiei de Stat a Pla- 
r.ificării a R. P. Mongole, președinte 

\ al Comisiei pentru relații economice 
‘'externe.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Simpozion pe tema „Controlul financiar-bancar, 
factor important al creșterii eficienței economico-sociale"

Timp de două zile, la București a 
avut loc simpozionul „Controlul 
financiar-bancar. factor important al 
creșterii eficienței economico-socia- 

organizat de Curtea Superioară 
de Ce-,-.rol Financiar. Au participat 
c.rca 300 de specialiști de Înaltă ca
lificare din întreprinderi, centrale și 
ministere, cadre didactice din insti
tui:: de invâțămin-t superior, precum 
fi lucrători din aparatul de control 
financiar și bancar. Cele 76 de re
ferate prezentate, atit in plen cit și 
:n comisiile de specialitate, discuții
le care au avut loc au ridicat o se
rie de probleme teoretice și practice 
ale controlului financiar-bancar. Prin 
referirile concrete la situațiile intil- 
nite in întreprinderi, in activitatea 
curentă dc control, lucrările simpo
zionului au avut un pronunțat ca

A apărut nr. 12/1973 al revistei 

„PROBLEME ECONOMICE"
Numărul se deschide cu edito

rialul Dimensiunile calitative 
ale planului pe 1974. In conti
nuare. revista publică articole
le . Cerințe ale dezvoltării in
tensive a pisciculturii, de ALE
XANDRU PANAIT : Economisi
rea energiei — problemă de in
teres național, de I. PREDOI ; 
Priorități in folosirea gazului 
metan, de I. GEANGALA și 
N. PANTÎLTE ; Resursele ener
getice primare in lume, de VA
SILE POP ; Exigențe actuale 
ale reproducției fondului națio
nal de dezvoltare, de PAVEL 
IONITA ; Atitudini față de mar
xism in glndirea economică bur
gheză contemporană, de I. NI
COL AE-VALE ANU : Baze eco
nomice obiective aje desăvârși
rii unității statului național ro
mân. de IO AN TI BERI AN : A- 
dincirea specializării și cooperă
rii in construcția de mașini, de 
MARIN STOIANOVICI și Ex
portul de engineering și lu

se dezvoltă bune relații dc priolenie 
și colaborare, că România si Norve
gia conlucrează tot mai strins pe 
planul vieții internaționale. Pro
gresul și dezvoltarea continuă a ra
porturilor româno-norvegiene sint 
chezăsuiîc dc faptul că la baza lor 
stau principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantaju
lui reciproc — principii care se afir
mă în lumea dc azi drept singurele 
care pot asigura statornicirea unor 
raporturi trainice și fructuoase între 
națiuni1'.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceausescu a spus :

..Alături de celelalte state euro
pene, România acționează consec
vent pentru înfăptuirea securității și 
instaurarea unor relații noi pe con
tinent, astfel ca fiecare națiune eu
ropeană să dobindească garanția că 
se va putea dezvolta in mod liber 
și independent, in conformitate cu 
aspirațiile și interesele proprii, la 
adăpost de orice agresiune, act de 
forță sau de amenințare cu forța, 
în același timp. România este in
teresată sâ acționeze in direcția asi
gurării unui climat de pace și co
laborare in întreaga lume.

Apreciez că există toate condițiile 
ca. odată cu dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, cu extinderea cooperării 
și a schimburilor economice, tehnico- 
științifice, culturale. România și 
Norvegia să întărească și mai mult 
colaborarei dintre ele in eforturile 
pentru înfăptuirea securității euro
pene, pentru promovarea unor ra
porturi internaționale noi, întemeia
te pe stimă și încredere, pe respec
tarea dreptului fiecărui popor de a 
se dezvolta in mod liber și indepen
dent. îmi exprim convingerea că 
dumneavoastră, in calitatea pe care 
o aveți, veți contribui la evoluția 
fructuoasă a acestor relații".

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, priete
nească cu ambasadorul norvegian. 
Torfinn Oftedal.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătcscu. secretarul Con
siliului de Stat, si Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

F.U.S.. Octavian Paler, membru al 
Consiliului Național al F.U.S.. și 
Dumitru Popa, membru al Comisiei 
organizatorice a Consiliului Națio
nal al F.U.S A fost de față Nico
las Rodriguez Astiazarain, ambasa
dorul Republicii Cuba la București.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă- caldă.- 
prietenească, a avut loc un util 
schimb d< vc-deri asupra activității 
in diferite domenii a Frontului U- 

- tiv, a Co
mitetelor de Apărare a Revoluției ; 
dc ambele părți au fost subliniate 
bunele relații de colaborare existen
te intre cele două organisme politi
ce și s-a exprimat dorința de a le 
dezvolta și întări in continuare.

oaspeții au fost salutați de Janos 
Fazekas. vicepreședinte al Consiliu
lui dc Miniștri, Nicolae Mihai, mi
nistru secretar dc stat, prim-viceprc- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale. Au fost de 
față Giambyn J. Niamaa, ambasado
rul Republicii Populare Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

racter aplicativ, au contribuit efectiv
■

strumente de transpunere neintirzia- 
tă in practică a sarcinilor trasate de 
conducerea de partid si de stat pri
vind îmbunătățirea radicală a con
trolului financiar, care trebuie sâ 
devină din ce in ce mai cuprinzător, 
exigent, unitar, cu un pronunțat ca
racter preventiv și constructiv. In 
putea să contribuie indeaoroape, cu 
mai multă eficiență, la întărirea or
dinii. răspunderii și disciplinei in 
unitățile socialiste, la prevenirea pâ- 
gubirii avutului obștesc, la soluțio
narea efectivă a unor probleme 
economico-financiare ale unităților 
verificate si. implicit, la fructifica
rea superioară a întregului patrimo
niu socialist.

crări de construcții-montaj, dc 
E. V. TOPALA și M. BOTE
ZATE.Revista publică stenogramele 
dezbaterilor pe temei-? Procesul 
dc integrare din agricultură (II). 
Estimați! previzionale asupra 
Dobrogei anului 2000 (III) Și 
Mutații cantitative și calitative 
in relațiile economice interna
ționale (VIII) : Piața mondială 
ca teren al confruntării politici
lor economice naționale. Revis
ta mai cuprinde obișnuitei - ru
brici CONSULTAȚII. ÎN SPRI
JINUL CANDIDATILOR LA 
ADMITEREA IN ÎNVAtAMIN- 
TUL ECONOMIC SUPERIOR. 
RECOMANDĂRI PENTRU IN- 
VAȚAMÎNTUL DE PARTID SI 
RECICLARE. CRITICA SI BI
BLIOGRAFIE. NOTE BIBLIO
GRAFICE. CONSEMNĂRI. DIN 
VIATA ȘTIINȚIFICA. SCRI
SORI CĂTRE REDACȚIE. CU
PRINSUL REVISTEI PE ANUL 
1973 și PUBLICITATE-

Plenara Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Vineri, 21 decembrie, a avut loc 
plenara Consiliului Central nl Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

La lucrările plenarei a luat parte 
tovarășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au participat președinți al comi
tetelor Uniunilor sindicatelor pe ra
muri de activitate, ai consiliilor ju
dețene ale sindicatelor, membri ai 
consiliilor și comisiilor Consiliului 
Central al U.G.S.R.. reprezentanți 
ai unor ministere și altor instituții 
centrale.

Tovarășul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a pre
zentat raportul cu privire la sarci
nile ce revin sindicatelor pentru 
înfăptuirea Planului național unic

Comitetului Central al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Plenara Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, întrunită in ziua de 21 
decembrie 1973. a dezbătut și anali
zat, intr-un înalt spirit de exigența 
și responsabilitate muncitorească, 
activitatea desfășurată de sindicate 
pentru înfăptuirea prevederilor pla
nului și angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă pe anul 1973 și 
a stabilit sarcinile ce revin organelor 
și organizațiilor sindicale pentru re
alizarea Planului unic de dezvoltare 
economică și socială pe anul 1971 
adoptat dc plenara comună a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României.

Dind glas sentimentelor ce animă 
pe oamenii muncii, membri ai sindi
catelor — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — partici- 
panții la plenară și-au exprimat ho- 
tărirea lor unanimă de a nu precu
peți nici un efort pentru a intim- 
pina cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân cu noi și valoroase realizări in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale.

Plenara a hotărit ca sindicatele, sub 
îndrumarea organelor și organizațiilor 
de partid, să-și intensifice activitatea 
pentru mobilizarea oamenilor muncii 
la îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
pe anul 1974 și realizarea cincinalului 
înainte de termen, pentru transpu
nerea in fapte a prețioaselor dum
neavoastră indicații privind crește
rea eficientei economice a fiecărei 
întreprinderi, să acționeze cu toată 
energia pentru mai buna organizare 
a întrecerii socialiste in vederea spo
ririi productivității muncii, folosirii 
integrale a capacităților do produc
ție și îmbunătățirii calității produ
selor. respectării normelor tehnice 
de exploatare a instalațiilor, econo
misirii materiilor prime și a mate
rialelor. a combustibilului și energici 
electrice.

Siluind în centrul activității pOli- 
tico-educative înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor de plan, plenara a sta
bilit măsuri concret--* pentru folosi
rea mai eficientă a tuturor formelor 
și modalităților muncii politice de 
masă ale sindicatelor, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei in pro
ducție, ridicarea conștiinței moral- 
cetățenești, promovarea cu consec
vență a principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Hotărite să contribuie efectiv si 
nemijlocit la transpunerea in viață 
a programului partidului de ridica
re neîntreruptă a nivelului de trai 
material și cultural al poporului, 
sindicatele se angajează să acorde 
o atenție deosebită îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viață ale 
salariaților, respectării legislației 
muncii, a normelor de tehnica se
curității, prevenirii accidentelor și 
îmbolnăvirilor profesionale, realiză
rii la timp a tuturor obiectivelor 
social-culturale prevăzute in plan.

Ținind seama de necesitatea par
ticipării tot mai active a sindicate
lor la înfăptuirea hotărârilor de 
partid și de stat, organele și orga
nizațiile sindicale, întregul lor ac
tiv vor acționa cu mai multă fer
mitate pentru perfecționarea acti; 
vității organizatorice, a stilului și 
metodelor lor de muncă, adaptindu-le
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HANDBAL masculin

Grupele preliminare ale campionatului mondial 74
Campionatul mondial masculin 

de handbal se va desfășura anul vi
itor intre 28 februarie și 10 martie 
in 11 orașe din R.D. Germană. Cele 
16 echipe participante au fost repar
tizate in 4 grupe preliminare, după 
cum urmează : grupa A : (Karl 
Marx-Stadt. Gera și Erfurt): Ceho
slovacia. R. F. Germania, Islanda, 
Danemarca: grupa B (Schwerin, Ros
tock, Wismar): România, Suedia, Po
lonia, Spania: grupa C (Berlin. BranÎN CÎTEVA RÎNDURI

• Federația internațională dc fot
bal a stabilit ca meciul de baraj din
tre selecționatele Iugoslaviei și Spa
niei. pentru calificarea in turneul fi
nal al campionatului mondial, să se 
dispute la Paris, in ziua de 16 ia
nuarie. • La Moscova, in cadrul tur
neului internațional de hochei pe 
gheață dotat cu „Premiul ziarului 
* Izvestia'“ a fost înregistrată o sur
priză: Polonia — Suedia 3—2 (1—0.
2—0. 0—2). o „Marele premju al Ar
gentinei". prima cursă din cadrul e- 
diției 1974 a campionatului mondia' 
de automobilism al piloților de for 
mula I. se va desfășura in ziua d" 
13 ianuarie pe autodromul din Bue

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

21 decembrie 1973
Fond general de premii : 986 834

lei din care 103 361 lei report.
Extragerea I : 32 71 70 51 53 48 

77 4 43
Extragerea a Il-a : 90 85 76 9 26

45 8 57 19 

dc dezvoltare economică șl socială a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1974.

Plenara Consiliului Central a] 
U.G.S.R. a adoptat o hotârlre cu pri
vire la sarcinile ce revin sindicate
lor pentru înfăptuirea Planului na
țional unic de dezvoltare economi
că și socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1974. Totodată, 
plenara a adoptat bugetul sindicate
lor și planul de relații externe pe 
anul 1974.

La dezbateri au luat cuvintul nu
meroși participanți.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintu] tovarășul Gheorghc 
Fină.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, plenara Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a adresat o scrisoa
re Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

neîncetat noilor sarcini și condiții 
in care iși desfășoară activitatea, 
asigurind. totodată, o largă consul
tare și atragere a maselor dc oa
meni ai muncii la soluționarea pro
blemelor care apar in întreprinderi 
și instituții in procesul complex al 
dezvoltării economico-sociale a țâ
rii noastre.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. dă o înaltă apreciere po- 
1 ticii externe a partidului și statu
lui nostru, ale cărei principii le-ați 
inițial și le transpuneți cu consec
vență in practica vieții social-poli
tico contemporane, rezultatelor fruc
tuoase ale recentei vizi-te făcute de 
dumneavoastră in Statele Unite ale 
Americii, vizită care corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale ale 
clasei noastre muncitoare, ale po
porului, dorinței sale de colaborare, 
de statornicire a unor relații de 
egalitate și respect intre națiuni, 
intr-un climat de securitate, destin
dere. pace și prietenie intre popoare.

Animate de inalta pildă de dăruire 
comunistă și patriotică pe care zi de 
zi o dați, sindicatele, muncind cu 
abnegație și conștiință muncitorească, 
asigură incă o dată conducerea 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de profundul lor ata
șament față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru și se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru 
traducerea in viață a programului 
de dezvoltare economico-socială a 
țării stabilit de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român și 
Conferința Națională ale partidului, 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România !

Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale 

a Sindicatelor din România

Filarmonica de stat 
cu ordinul „Meritul

ORADEA (Corespondentul , Scin- 
teii", D. Gâță). Ieri, 21 decembrie, in 
prezența membrilor biroului Comite
tului județean de partid și ai Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Bihor, a reprezentan
ților oamenilor de artă și cultură din 
municipiul Oradea, la consiliul 
popular județean a avut loc festivi
tatea omagială cu ocazia împlinirii 
a 50 de ani de la înființarea filar
monicii d<> start, din localitate.

Cu acest prilej, tovarășul Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a inminat directorului filar
monicii. Alexandru Firez, ordinul 
„Meritul cultural" clasa I cu care a 
fost distinsă prestigioasa instituție 
de cultură din Oradea.

Au fost decorați, de asemenea, cu 
ordinul „Meritul cultural" și cu me
dalia „Meritul cultural *..un număr de 
25 de membri ai colectivului Filar
monicii de stat orădene. * 

denburg): R.D. Germană, U.R.S.S., 
S.U.A. și ciștigătoarea grupei asia
tice (Japonia sau Israel): grupa D 
(Halle. Dessau, Magdeburg) : Iugo
slavia. Ungaria. Algeria. Bulgaria.

Primele două echipe cLasate în. fie
care grupă se califică pentru gru
pele semifinale.

Cele 42 de meciuri ale campiona
tului vor fi conduse de 24 de arbitri, 
printre care se numără și românii 
Vasile Sidea și Pândele Cîrligeanu.

nos Aircs. Circuitul autodromului 
municipal măsoară 5 968 m. Concu- 
renții il vor parcurge de 53 de ori. 
Director al cursei este fostul cam
pion mondial Juan Manuel Fangio, 
o Ziariștii de sport din R.F. Germa
nia l-au desemnat pe atletul Klaus 
Wolfermann drept cel mai bun spor
tiv vest-german al anului 1973. Wol
fermann este campion olimpic și de 
ținător al recordului mondial in pro
ba de aruncare a suliței. Titlul de 
cea mai bună sportivă a anului a 
fost atribuit gimnastei Uta Schorn 
in virstă de 16 ani, medaliată cu 
bronz la campionatele europene de 
la Londra • Concursul internațional 
de schi de la Zell am See (Austria) 
a programat prima probă feminină 
dc slalom uriaș din cadrul actualei 
ediții a „Cupei Mondiale". Victoria 
a revenit tinerei schioare Hanny 
Wenzel (Lichtenstein). în virstă de 
17 ani. O Echipa Steaua roșie Bra
tislava s-a calificat in semifinalele 
..Cupei campionilor europeni" Ia 
handbal masculin. In meci retur pen
tru sferturile de finală ale compe- 
pți handbaliștii c-hoslovaci au 
învins, in deplasare, cu 17—15 (9—7) 
formația iugoslavă Boraa

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 32-a aniver

sări a armatei R.S.F. Iugoslavia, ge
neralul de armată Ion Ionițfi, minis
trul apărării naționale, a trimis o 
telegramă de felicitare generalului 
de armată Nikola Liublcici, secretar 
federal pentru apărarea națională a 
R.S.F. Iugoslavia.

*
Ministrul apărării naționale, ge

neralul dc armată Ion Ioniță, a adre
sat o telegramă dc felicitare gene
ralului de armată Vo Nguyen Giap. 
ministrul apărării naționale al R.D. 
Vietnam, cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a forțelor armate popu
lare revoluționare ale R.D. Vietnam.

★
La Ministerul Turismului a avut 

loc vineri ceremonia semnării docu
mentului de prelungire cu un an a 
proiectului inițial ROM-71 al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare privind turismul. Documen
tul prevede, printre altele, sporirea 
numărului de burse, precum și creș
terea fondurilor pentru echipament 
turistic acordat țării noastre.

Documentul a fost semnat dc Ion 
Florescu, adjunct al ministrului, și de 
dl. Br. Devarajan, reprezentant per
manent al P.N.U.D. in România.

★
La Universitatea „Al. I. Cuza" din 

Iași au început ieri lucrările unei 
importante manifestări științifice na
ționale : al IV-lea Colocviu de geo
grafie a populației și așezărilor din 
Republica Socialistă România.

La lucrările colocviului, care du
rează trei zile, participă cadre di
dactice din invățămintul superior și 
de cultură generală din întreaga ta
ră, reprezentanți ai institutelor de 
cercetări și proiectări.

In cadrul a cinci secții de specia
litate — geografia satului, a orașu
lui, metode de cercetare in demo
grafie. sistematizarea teritoriului și 
geografia populației — vor fi dez
bătute peste 80 de comunicări știin
țifice.

Cu acest prilej, la Facultatea de 
biolog ie-geograf  ie a universității ie
șene a fost organizată o expoziție de 
hărți, grafice, proiecte de sistemati
zare și machete etc., care ilustrează 
activitatea specialiștilor in domeniul 
tematicii colocviului.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

21 șl 25 decembrie. In țară : Cerul va 
fi variabil, mal mult noros în jumăta
tea de vest a țârii, unde, temporar, 
vor cădea precipitații sub formă de 
burniță șl ploaie. în rest, precipitații 
locale. Vint cu Intensificări de scurtă 
duratâ. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre minus 5 și plus 5 grade, 
iar cele maxime între zero grade și 
10 grade. In București : Cerul va fi 
temporar noros. Se vor semnala pre
cipitații de scurtă durată sub formă 
de burniță și ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară la 
început, apoi în scădere.

din Oradea distinsă 
cultural" clasa I
In numele Consiliului de Stat, al 

tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, tovarășul Ștefan Peterfi a feli
citat colectivul Filarmonicii de stat 
din Oradea, urindu-i noi succese in 
misiunea nobilă de a contribui la 
educarea maselor. In numele birou
lui comitetului județean de partid, 
colectivul filarmonicii ’a fost felici
tat de tovarășul Petre Blajovici, 
membru sunleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Bihor 
al P.C.R.

în numele color distinși au adus 
mulțumiri conducerii de partid Și de 
stat directorul filarmonicii, Alexan
dru Firez, dirijorul Ervin Acel, fol
cloristul pensionar loan Bradu, in
terpreta de muzică populară Maria 
Haiduc, care, mulțumind pentru inal
ta răsplată, s-au angajat sâ confere 
culturii muzicale orădene noi di
mensiuni.

FOTBAL

Duminică, pe micul 
ecran, 100 de goluri 
în 90 de minute!

După încheierea sezonului fotba
listic intern, Televiziunea română 
prezintă o retrospectivă internațio
nală a anului 1973 in cadrul o două 
emisiuni.

In prima emisiune (duminică, de 
la ora 15,30) se vor transmite rezu
matele a 33 meciuri interțări și in- 
tercluburi, printre care : Grecia — 
Spania. Republica Federală Germa
nia — Argentina, Tottenham — Vito
ria Setubal. Ajax Amsterdam — Ba
yern Miinchen, Rapid — Leeds Uni
ted. Real Madrid — Dinamo Kiev, 
Derby County — Juventus. Dane
marca — Cehoslovacia, Rangers — 
Celtic, Romania — Republica Demo
crată Germană, Borussia Mbnchen- 
gladbach — Liverpool, Suedia — 
Austria, Polonia — Anglia.

In total, telespectatorii acestei 
„prime reprize" a retrospectivei 
fotbalistice 1973 vor vedea 100 de 
goluri in 90 de minute !

ȘAH
în meciul 

Ciocîlîea — Gheorghiu, 
remiză și în partida a liî-a

Ieri a fost reluat — dună o zi 
de pauză — meciul de baraj pen
tru desemnarea noului camnipn na
tional de șah dintre Florin Gheor
ghiu și Victor Ciociltca. S-a dispu
tat partida a treia. Ca .și in primele 
două, arbitrul a consemnat remiza. 
De data aceasta, la mutarea a 17-a. 
Rezultatul este in prezent egal : 
1,5—1,5 puncte.

Astăzi de la ora 16 are loc partida 
decisivă, cu albele juclnd Ciociltea.

Hotărîre fermă de a realiza 
cincinalul înainte de termen

Telegrama adresata C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Recent, Consiliul oamenilor muncii 
al Centralei industriei confecțiilor din 
București a dezbătut, împreună cu 
conducerea ministerului de resort, 
cifrele do plan pe anul 1974. In ca
drul dezbaterilor s-a reafirmat hotă- 
rirca celor 76 000 de lucrători din în
treprinderile centralei de a realiza, 
înainte de termen, sarcinile actualu
lui cincinal, sublinlindu-se că angaja
mentul se bazează pe rezultatele ob
ținute in primii trei ani ai cincina
lului. In acest sens, s-a arătat că 
producția suplimentară înregistrată 
de centrală, la sfirșitul celor trei 
ani, se ridică la 5,4 miliarde lei. 
Pornind de la asemenea rezultate, 
se apreciază câ la 30 decembrie 1973 
colectivele centralei vor produce In 
contul lunii iunie 1974, Iar la data 
de 30 decembrie 1974 vor lucra In 
contul trimestrului IV al ultimului 
an al cincinalului.

Raportind Comitetului Central, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, des
pre aceste rezultate și despre preo
cupările lucrătorilor din unitățile 
Centralei industriei confecțiilor — 
București de a obține realizări și 
mai mari in anul viitor, Consiliul 
oamenilor muncii arată printre al
tele, in telegrama adresată secreta
rului general al partidului : Sinrtem 
hotăriți să cinstim cu fapte deose
bite cea de-a 30-a aniversare a eli
berării și cel de-al XI-lea Congres 
al partidului, așa cum demonstrează 
realizările noastre de pină acum șl 
angajamentele noastre viitoare. Sin- 
tem conștienți că realizarea obiecti

Cu prilejul împlinirii a 13 ani de la întemeierea Frontului

Național de Eliberare din Vietnamul de sud

Adunare de solidaritate 
cu poporul vietnamez

Cu prilejul împlinirii a 13 ani de 
la întemeierea Frontului Național 
de Eliberare, la IREMOAS-București 
a avut loc, vineri după-amiază, o 
adunare de solidaritate cu poporul 
vietnamez, organizată de Frontul U- 
nității Socialiste.

La adunare au participat tovară
șa Tamara Dobrin. vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S., 
precum și Lam Van Luu. ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud 
la București, și Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Vietnam la București, membri ai 
celor două ambasade.

In cadrul adunării a luat cuvintul 
prof. Tudor Ionescu, președintele 
Comitetului național român de so
lidaritate cu lupta poporului vietna
mez. Vorbitorul a relevat cu acest 
prilej solidaritatea profundă a po
porului român, a partidului și sta
tului nostru cu lupta eroică a po
porului vietnamez pentru împlinirea 
aspirațiilor naționale, sprijinul ferm, 
ajutorul multilateral acordat cau
zei sale drepte. Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. Subliniind, totoda
tă, importanța istorică a victoriei 
obținute de poporul vietnamez prin 
încheierea Acordului de la Paris, 
vorbitorul a exprimat încrederea 
deplină a opiniei publice din țara 
noastră in succesul eforturilor pe 
care le depune eroica populație sud- 
vietnameză pentru construirea unei 
patrii libere și prospere, pentru 
dezvoltarea democratică, de sine 
stătătoare a Vietnamului de sud, 
pentru înfăptuirea reunificării țării.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Lam Van Luu, care a mulțumit pen
tru aprecierile exprimate la adresa 
poporului său. Evocind principalele 
evenimente care au marcat istoria 
ultimilor 13 ani. vorbitorul a arătat 
că, sub conducerea F.N.E., populația 
sud-vietnameză, unită ca un singur 
om, a ieșit învingătoare din războiul

scrisori

aceeași întrebare :

la
1974, pot 
data dc

Intrucit in mai multe 
cititorii ne-au adresat, intr-o for
mă sau alta, ‘
„Cine și pină cind emite libretele 
dc economii in vederea participării 
la tragerile la sorți pentru primul 
trimestru al anului 1974 ?“ — ne-am 
adresat, la rindul nostru, tovară
șului Constantin Alexe, șef de ser
viciu in Centrala Casei de Econo
mii și Consemnațiuni, care a făcut 
următoarele precizări : întrebarea 
este, intr-adevăr, de mare actuali
tate, intrucit mai sint doar citeva 
zile pină la sfirșitul anului, jar 
cei care vor să devină titulari de 
librete pentru construirea de locu
ințe și de librete cu ciștiguri in 
materiale dc construcție, precum 
și cei care vor să-și completeze 
soldul economiilor pc libretele cu 
dobindă și ciștiguri in autoturisme 
și pe cele pentru turism, in ve
derea participării la tragerile 
sorți pentru trimestrul I 
să facă aceasta pină Ia 
31 decembrie inclusiv.

Libretele de economii 
construirea de locuințe se 
sucursalele și de filialele 
precum și de agențiile autorizate, 
iar libretele de economii cu ciști
guri in materiale de construcții se 
emit de unitățile C.E.C. proprii, de 
agenții și mandatarii contractuali 
C.E.C.. precum și de unitățile poș
tale din mediul rural și din orașe
le in care nu se construiesc lo
cuințe proprietate personală in an
trepriză. în ceea ce privește li
bretele de economii cu dobindă și 
ciștiguri in autoturisme și librete
le de economii pentru turism, tre
buie reținut faptul că acestea se 
emit de unitățile C.E.C. proprii 

pentru 
emit de

C.E.C.,

velor pe care ni le-am propus im
plică îmbunătățirea stilului de 
muncă, rezolvarea operativă, la 
fața locului, a problemelor complexe 
po care le ridică producția, unirea 
tuturor forțelor spre țelurile .stabi
lite, o perfectă organizare, ordine și 
disciplină.

In intreaga noastră activitate,: «e 
spune mai departe in telegramă.1 ne 
însuflețește minunatul dumneavoas
tră exemplu, stilul de muncă pe ca- 
re-1 promovați, intransigența față 
de lipsuri, principialitatea partinică. 
Vă asigurăm că in acest spirit vom 
acționa șl noi in vederea Îndeplini
rii sarcinilor mari care ne revin.

Permiteți-ne, și cu acest prilej, să 
vă mulțumim, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ce faceți,; in 
domeniul politicii interne ca șl al 
politicii externe, spre binele poporu
lui nostru, in interesul cauzei păcii 
și socialismului. Măsurile Adoptate 
pentru creșterea salariilor mici, pen
tru încadrarea Industriei textile in
tr-o categorie superioară au fost 
primite de colectivele noastre cu 
multă satisfacție, pentru care vă a- 
dresăm din inimă cele mal calde 
mulțumiri.

Cu aceste gîndurl ne adresăm 
dumneavoastră acum, in prag de an 
nou, și vă îmbrățișăm qu toată căl
dura tovărășească, noi șl toți lucrăto
rii din industria de confecții, urîn- 
du-vă să trăiți „La mulți ani", multă 
putere de muncă, sănătate și fericire, 
dumneavoastră și familiei dumnea
voastră.

de rezistență patriotică împotriva a- 
gresiunii imperialiste și a trecut cu 
succes la înfăptuirea operei de re
construcție in zona eliberată, că .pres
tigiul Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu, unicul reprezentant autentic 
al populației sud-vietnameze, nu a 
încetat să crească pe arena interna
țională.

Sărbătorind cu bucurie ziua memo
rabilă care marchează cea de-a 
13-a aniversare a Frontului Național 
de Eliberare, organizatorul și condu
cătorul tuturor victoriilor obținute 
in lupta împotriva agresorilor, popu
lația sud-vietnameză, îndeosebi, și 
poporul vietnamez, in general, iși a- 
mintesc cu recunoștință de contribu
ția foarte importantă pe care a 
adus-o Republica Socialistă România, 
alături de celelalte țări socialiste 
frățești. Ia victoria de azi a națiunii 
vietnameze.

Dorim sâ vă spunem la acest mi
ting dragi tovarăși și prieteni — a 
subliniat vorbitorul — că populația 
sud-vietnameză nu va uita niciodată 
încurajarea și ajutorul de care s-a 
bucurat din partea Republicii So
cialiste România, expresie a priete
niei fierbinți și a solidarității com
batante cu îndelungata luptă a în
tregului popor vietnamez împotriva 
agresiunii străine, pentru salvarea 
națională.

Ambasadorul Lam Van Luu a mul
țumit. in încheiere. Partidului Co
munist Român, secretarului său ge
neral. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
guvernului și poporului nostru pen
tru simpatia și sprijinul acordat, 
pentru numeroasele dovezi de soli
daritate față de luDta poporului viet
namez și a urat întregii națiuni ro
mâne mari succese in îndeplinirea 
și depășirea planului cincinal, in în
făptuirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

(Agerpres)

i

agențiile 
mandatarii

(sucursale, filiale și 
C.E.C.) și de agenții și 
contractuali C.E.C.

După cum se știe, titularii libre
telor de economii pentru construi
rea de locuințe, ieșite ciștigâtoare 
la tragerile la sorți, au dreptul să 
contracteze construirea de locuințe 
proprietate personală in cadrul 
unui număr de apartamente desti
nate acestui scop prin planul de 
locuințe prevăzute a se contracta 
cu populația, dacă folosesc la con
struire ciștigul obținut.

De avantaje importante benefi
ciază șl titularii libretelor de eco
nomii cu ciștiguri in materiale de 
construcție, ieșite ciștigâtoare la 
tragerile Ia sorți. Aceștia au drep
tul să cumpere, cu prioritate, din 
banii ciștigați principalele mate
riale necesare construirii dc locu
ințe : cherestea, ciment, tablă, car
ton asfaltat și altele. Autoturisme
le șl excursiile în străinătate sint 
— pe lingă dobindă anuală — 
avantajele pe care Casa de Econo
mii și Consemnațiuni le acordă ti
tularilor libretelor de economii cu 
dobindă și ciștiguri in autoturisme 
și celor pentru turism.

Titularii tuturor acestor librete dc 
economii se bucură, in afara avan
tajelor specifice, și dc avantajele 
generale ale depunătorilor la 
C.E.C. : garanția statului asupra 
sumelor depuse, precum și asigu
rarea de către acesta a păstrării 
secretului privind numele depună
torilor șl operațiunile efectuate ; 
scutirea de impozite și taxe a de
punerilor, ciștigurtlor și dobinzilor, 
precum și imprescriptibilitatea lor ; 
dreptul de a lăsa moștenire sume
le depuse și altele.



viața internațională
Prima zi a Conferinței 

de pace in problema 
Orientului Apropiat

Pc frontispiciul sălii de consilii, de
semnată pentru a găzdui Conferința 
ac pace in problema Orientului Apro
piat. stă scris : „Există o mare operă 
— înfăptuirea păcii, la care noi toți 
putem participa". Este acesta un de
ziderat care răspunde in cel mai inalt 
prad aspirațiilor tuturor statelor fi 
popoarelor interesate in soluționarea 
echitabilă, trainică fi de perspecti
vă a situației din Orientul Apropiat, 
aspirații pe care reuniunea deschisă 
la Geneva este chemată să le înfăp
tuiască pe calea tratativelor.

In aula rezervată acestei prime 
runde a conferinței, desfășurată sub 
auspiciile O.N.U., secretarul general 
al organizației mondiale a deschis 
lucrările la ora 11,07. ora locală. 
Decalajul de 37 de minute survenit 
in ce privește momentul deschiderii 
conferinței fee urma, initial, să-fi în
ceapă lucrările la ora 10.30) a fost 
explicat de o oficialitate a Națiunlor 
Unite prin necesitatea definitivării 
de către Kurt Waldheim, prin con
sultări cu ceilalți- participant, a ul
timelor detalii privitoare la modul de 
dispunere a meselor destinate dele
gațiilor prezente la Geneva, in prima 
fază a reuniunii.

Intrind in sala de ședințe, cei 1'0 
de ziariști si 40 de fotografi, operatori 
de film si televiziune — admiși din 
rindul celor aproximativ o mie de 
reprezentanți ai presei mondiale a- 
creditati la Geneva — au avut ima- 
g'nca unui heptagon, ale cărui laturi 
sini încadrate de amplasamentul re
zervat celor șapte părți ce iau loc 
în această primă fază la masa trata
tivelor. De o parte Și de alta a me
sei la caro se află secretarul gene
ral al O.N.U. sint dispuse mesele 
delegațiilor Egiptului si Israelului, 
în continuare, de asemenea, de o 
parte fi *de cita, mesele delegațiilor 
t'.R.S.S. si S.l’.A . poliaonul fiind de- 
sâvirșit de mesele delegaților Iorda
niei și Sirietf locul rezervat acesteia 
din urmă răminind, după cum se 
știe. neocupat).

Prezidind lucrările, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor U- 
nite, Kurt Waldheim, a exprimat. 
In discursul inaugural. „satisfacția 
pentru faptul că acest eveniment 
unic se desfășoară sub auspiciile 
ON U.". După ce a menționat inte
resul pe care îl acordă comunitatea 
internațională încununării cu succes 
a conferinței, vorbitorul a amintit 
că „O.N.U. se preocupă de diferite
le aspecte ale conflictului din Orien
tul Apropiat, de peste un sfert de 
secol ea consacrînd timp fi eforturi 
considerabile in vederea obținerii 
păcii, a căutării unei soluționări 
drepte Și durabile". El a amintit 
faptul că. după reizbucnirea lupte
lor in Orientul Apropiat, O.N.U. a 
lansat un apel guvernelor in cauză 
pentru o reglementare veritabilă si 
a adăugat că ..numeroase guverne 
au lansat apeluri asemănătoare". 
In încheiere, secretarul general 
al O.N.U. a spus că situația 
din Orientul Apropiat, cu mul
tiplele sale implicații. cere in 
permanență tuturor Și fiecăruia in 
parte simț politic, curaj, răbdare și 
imaginație.

Ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko, 
c evidențiat in cuvântarea sa că 
..or. ' document care va fi adoptat 
la actuala conferință trebuie să con
țină angajamente precise și clare 
privind retragerea trupelor Israelu
lui de pe toate teritoriile ocuoa'e", 
..în afară de aceasta, a spus Andrei 
Gromiko. este necesar să se asigure 
respectarea fi recunoașterea suvera- 
r-ia'u. integrității teritoriale și in
dependența politică a tuturor state
lor din Orientul Apropiat, dreptul 
lor de a trăi in pace. Acest lucru 
se referă si l& Israel. Se înțelege de 
la sine că problema palestineană nu 
poate fi examinată si rezolvată fără 
participarea reprezentanților poporu
lui palestinean".

In alocuțiunea sa. Henry Kissin
ger. secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., s-a pronunțat in fa
voarea unui acord de pace care să 
comporte. intre altele, retragerea 
forțelor israeliene. frontiere recu
noscute. aranjamente privind securi
tatea. acorduri asupra drepturilor 
legitime ale palestinenilor. recunoaș
terea faptului că Ierusalimul adăpos
tește locuri considerate sacre de trei 
mari religii.

..Principala responsabilitate pen
tru pace revine părților direct inte
resate. a spus Kissinger.

In discursul său, ministrul de ex
terne al Egiptului, Ismail Fahmi. a 
apreciat conferința drept ..un eveni
ment istoric in care sint concentra-

te speranțele lumii", ca reprezentind 
„momentul de virf al multiplelor e- 
forturi și inițiative întreprinse dc 
toate statele și oamenii politici din 
lume in scopul de a pune capăt 
unei confruntări care a durat prea 
mult". Expunind poziția Egiptului 
față dc o reglementare echitabilă a 
situației, cl a prezentat liniile di- . 
rectoare ale concepției egiptene pri
vind normele esențiale ale instaură
rii păcii : retragerea totală a forțe
lor israeliene dm teritoriile arabe 
ocupate in iunie 1967 ; eliberarea 
Ierusalimului și respingerea orică
rei situații care ar aduce pre indicii 
exercitării suveranității arabe asupra 
întregului oraș ; exercitarea dreptu
lui poporului palestinean la au
todeterminare și la o viață in pace 
și demnitate ; dreptul fiecărui stat 
din zonă de a se bucura de inviola
bilitatea teritoriului și independență 
politică.

Discursul ministrului afacerilor 
externe al Iordaniei, Zeid Rifai. a 
fost consacrat, in cea mai mare 
parte, problemei poporului palesti
nean și statutului orașului Ierusalim. 
El a enumerat condițiile pe care 
Iordania le consideră necesare rea
lizării unui acord : retragerea totală 
a Israelului din teritoriile ocupate 
după iunie 1967 ; recunoașterea și 
respectarea frontierelor care să fie 
stabilite intre statele arabe și Israel 
pe bază dc acord : dreptul fiecărui 
sta! de a trăi in pace in cadrul unor 
frontiere sigure și recunoscute : res
pectarea drepturilor legitime ale po
porului palestinean : dreptul la re
patriere sau la indemnizații pentru 
refugiați ; restaurarea suveranității 
arabe asupra părții arabe a Ierusa
limului : liberul acces la locurile 
sfinte pentru adepții celor trei re
ligii.

După reluarea lucrărilor în cursul 
dupâ-amiezii. luind cuvintul. minis
trul de externe al Israelului, Abba 
Eban. a declarat : „Nu a existat 
niciodată încă pină acum o confe
rință de pace intre statele arabe și 
Israel. Astăzi, in sfirșit. a apărut o 
ocazie. Nu trebuie, deci, să ne sur
prindă faptul că această conferință 
se deschide sub responsabilitatea 
unei uriașe speranțe". Vorbitorul a 
propus ca Egiptul și Israelul să-și 
ia anga'amentul, la această confe
rință. să resnecte încetarea focului 
pe baza reciprocității. „Menținerea 
încetării focului, a spus el. estd 
condiția indispensabilă a oricărei 
negocieri". El a declarat că, potrivit 
poziției Israelului. scopul acestei 
conferințe constă in realizarea unui 
tratat de pace „care să definească 
termenii coexistenței noastre in de
cursul anilor viitori", tratat de pace 
„care să fie negociat cu fiecare stat 
vecin Israelului și care să conțină 
un acord asupra frontierelor".

In cadrul unei conferințe de pre
să ținute după încheierea ședinței 
de după-amiază, purtătorul de cu
vint al delegației egiptene a anun
țat că. in decursul zilei de simbătă, 
urmează a fi stabilită structura co-‘ 
misiilor de lucru pe probleme ale 
reuniunii.

Geneva
C. VLAD

LONDRA

MOSCOVA: Convorbire tovărășească
MOSCOVA 21 — Corespondentul

Agerpres, N. Crețu, transmite : To
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a avut, vineri, o în

trevedere cu K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

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

Vizita în Iugoslavia a delegației 
de activiști ai C. C. al P. C. R.

BELGRAD 21 — (Corespondență 
de la S. Morcovescu) : Delegația de 
activiști ai C.C. al P.C.R., condusă 
de tovarășul Vasile Marin, membru 
al C C. al P.C.R., prim-sccrctar al 
Comitetului județean de partid Ia
lomița, care, la invitația Prezidiului 
U.C.I.. a efectuat o vizită in schimb 
de experiență in R.S.F. Iugoslavia, 
a fost primită, vineri, de Budislav 
Șoșkici, membru al Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.I. La între

Bulgaria și Ungaria
diplomatice

SOFIA 21 (Agerpres). — Guverne
le R.P. Bulgaria și R.F. Germania, 
călăuzite de dorința de a dezvolta 
in continuare relațiile dintre cele 
două țări, au hotârit ca. din ziua de 
20 decembrie 1973, să stabilească re
lații diplomatice și să deschidă am
basade la Sofia și la Bonn, anunță 
agenția B-T.A. In cel mai scurt timp, 
eJe vor face schimb de reprezen
tanți la nivel de ambasadori extra
ordinari și plenipotențiari.

Presa bulgară de vineri apreciază 
stabilirea dc relații diplomatice intre 
Bulgaria și R.F. Germania drept un 
important eveniment politic, care 
deschide o nouă filă in istoria rela
țiilor reciproce. Ziarul „Zemedelsko 
Zname" subliniază, printre altele, că 
schimburile de delegații și contactele

vedere a participat ambasadorul 
României la Belgrad, Vasile Sandru.

In cursul vizitei in Iugoslavia, de
legația a avut intîlniri și convorbiri 
cu reprezentanți ai conducerii Uniu
nii Comuniștilor din Serbia și Uniu
nii Comuniștilor din Macedonia și a 
vizitat o serie de intreprinderi. pri
lej cu care s-a realizat un fructuos 
schimb de păreri cu privire la pro
bleme ale construcției socialiste.

Vineri scara, delegația a părăsit 
Belgradul, plecind spre patrie.

PREȘEDINTELE C. C. 

AL P. C. DIN JAPONIA 

A PRIMIT PE 

AMBASADORUL 
ROMÂNIEI

TOKIO 21 (Corespondență de la 
P. Diaconii). Președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Japonia, Sanzo Nosaka, a primit, 
la 21 decembrie, pe ambasadorul 
României la Tokio. Nicolae Finanțu, 
care a transmis un mesaj cu urări 
prietenești din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, adre
sat tovarășului Sanzo Nosaka, cu 
prilejul realegerii sale în fruntea C.C. 
al P.C.J.

Mulțumind, tovarășul Sanzo Nosa- 
ka a transmis, la rindul său. , cele 
mai bune urări tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu.

EVOLUȚIA NAVEI COSMICE „SOIUZ-13"
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Cea 

de-a patra zi de zbor la bordul na
vei cosmice „Soiuz-13" a început 
pentru cei doi cosmonauțl la ora 
6,30. Potrivit programului, ei au tre
cut la .studierea circulaflei singelui 
in creier, in stare de repaus și in 
timpul unor eforturi fizice dozate. 
Cosmonautul Valentin Lebedev a

realizat spectrografierea unor stele 
și constelații.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., prima jumătate a zboru
lui cosmonavei „Soiuz-13" se apro
pie de sfirșit. A fost terminată ve
rificarea sistemului de telescoape 
„Orion-2", stabilindu-se că aparate
le funcționează normal.

,jn zorii unui an dificil"
Președintele G. Pompidou despre unele preocupări actuale 

ale Franței

au stabilit relații Protocol comercial
cu R. F. G

in ultimul timp de cele două 
con- 
pro-

avute 
țări contribuie la crearea unor 
diții favorabile realizării unui 
gros continuu pe linia dezvoltării re
lațiilor bilaterale pe baza avantajului 
reciproc și consolidării încrederii 
mutuale. In prezent, R.F. Germania 
ocupă primul loc pe lista principali
lor parteneri comerciali ai Bulgariei 
din rindul țărilor occidentale.

★
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — Gu

vernele R.P. Ungare și R-F- Germa
nia. călăuzite de dorința de a dez
volta in continuare relațiile dintre 
cele două țări pe baza intereselor 
comune, au hotărit să stabilească re
lații diplomatice la nivel de amba
sadă, anunță agenția M.T.I.

După atentatul de la Madrid

DECLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL
AL P. C. DIN SPANIA

PARIS 21 (Agerpres). — Intr-o de
clarație remisă agenției France Pre- 
sse in legătură cu atentatul împotri
va primului ministru al Spaniei, se
cretarul general al Partidului Comu
nist din Spania. Santiago Carrillo, 
remarcă faptul că „toate versiunile 
date pină acum cu privire la moar
tea lui Blanco sint contradictorii și 
foarte suspecte". „Ele lasă să se crea
dă că este vorba de o tentativă de 
a exploata evenimentul pentru a în
teți și mai mult represiunea", 
clară secretarul general al P.C. din 
Spania.

Singurul lucru care este clăi' 
acest moment, adaugă Carrillo, este 
că deținuții politici, cei zece de la 
închisoarea Carabanchcl și toți cei
lalți. riscă să fie asasinați de către 
extremiști.

Santiago Carrillo consideră, de a-

cu

de-

in

PARIS 21 (Agerpres). — La Paris 
a fost organizat, din inițiativa Par
tidului Comunist Francez. Partidului 
Socialist, Mișcării stingii radical-so- 
cialiste, Partidului Socialist Unifi
cat și a unor organizații de tineret, 
un miting de solidaritate cu lupta 
poporului spaniol pentru libertate și 
democrație. Oamenii muncii francezi, 
toate forțele democratice din această 
țară sint chemați să ceară elibera
rea lui Marcelino Camacho și a ce
lorlalți militanți judecați la Madrid, 
precum și amnistierea tuturor deți
nut ilor politici din Spania.

In cuvintarea rostită cu acest pri-

„O perioada noua
în istoria Europei"

asocia
se 

studierea 
europe- 

gene-

româno-cehoslovac

semenea, că opinia publică interna
țională trebuie să facă presiuni e- 
nergice asupra guvernului spaniol, 
pentru a se pune capăt „climatului 
războiului civil pe care puterea il 
perpetuează prin politica sa de re
presiuni și persecuții". El a adăugat 
că trebuie intensificată campania pen
tru a cere achitarea și punerea in 
libertate a „celor zece de la Cara- 
banchel", al căror proces se desfă
șoară intr-un climat da teroare și 
amenințare.

fr
MADRID 21 (Agerpres). — Orga

nizația separatistă bască E.T.A. a dat 
publicității un comunicat in care iși 
asumă răspunderea atentatului care 
a provocat moartea primului minis
tru al Spaniei, Luis Carrero Blanco, 
anunță agențiile ~ ”
Presse și U.P.I.

Reuter. France

spanioli
lej. Rene Piquet,P.. ..f membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C.F., 
a exDrimat solidaritatea ’ comuniști
lor francezi cu militanții spanioli.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Bruxelles, 
Altiero Spinelli, membru al Comi
siei Pieței comune, a dezaprobat pro
cesul intentat celor 10 militanți sin
dicali spanioli. Spinelli a relevat că 
„acuzațiile aduse împotriva sindica
liștilor arestați par fără nici un fun
dament, chiar dacă se are in vedere 
legislația spaniolă".

0 nouă societate mixtă 
româno- centrafricană

BANGUI 21 (Agerpres). — La Ban
gui a avut loc semnarea convenției 
privind constituirea societății mixte 
romă no-cen tra fr ioane (SOM C A ROM) 
pentru cultura bumbacului și a altor 
plante in Republica Africa Centrală, 
pe o suprafață de 10 000 hectare. 
Convenția a fost semnată de către 
președintele Republicii Africa Cen
trală. Jean Bedel Bokasșa, și de către 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Remania la Bangui. Gheorghe Po
pescu.

La ceremonia semnării au asistat 
membrii guvernului centrafrican.

PRAGA 21 — (Corespondență de 
la C. Prisăcaru). — La Praga a fost 
semnat protocolul privind schimbu
rile de mărfuri și plățile 
România și Cehoslovacia 
1974.

Conform protocolului,
va livra autocamioane ... .......
capacitate cu motor Diesel, autotu
risme Dacia 1 300 și alte mijloace de 
transport auto, tractoare, mașini a- 
gricole, excavatoare hidraulice șl 
alte utilaje pentru construcții, ma- 
șini-unelte, utilaj petrolier. mașini 
pentru industria textilă, locomotive 
Diesel hidraulice, diverse produse 
chimice, materiale de construcții, 
produse agroalimentare, mobilă, di
verse produse de larg consum.

La rindul ei. partea cehoslovacă 
va livra mașini-unelte, utilaje ener
getice. utilaje pentru industriile chi
mică. alimentară, textilă, metalurgi
că. produse ale industriei electroteh
nice. mijloace de transport auto, 
produse siderurgice, cocs. cărbune 
cocsificabil, diverse produse de larg 
consum.

Prin noul protocol se prevede creș
terea volumului schimburilor de 
mărfuri cu 17 la sută față de preve
derile protocolului pe anul 1973.

Protocolul a fost semnat din par
tea română, de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea cehoslovacă de 
J. Strba. adjunct al ministrului fe
deral al comerțului exterior.

intre 
pe anul

România 
de mare

PARIS 21 (Agerpres). — Referin- 
du-so, in cadrul unei alocuțiuni rosti
te joi seara la posturile de radio șl 
televiziune, la diverse aspecte anali
zate in cadrul recentei reuniuni la 
nivel inalt de la Copenhaga, pre
ședintele Franței, Georges Pompidou, 
a declarat că au fost abordate cele 
mai delicate probleme politice actua
le, inclusiv chestiunea unității poli
tice și economice a țărilor membre 
ale Pieței comune. Șeful statului 
francez a lansat un nou apel pen
tru realizarea unui acord in cadrul 
C.E.E. cu privire la instituirea unui 
fond regional pentru dezvoltarea re
giunilor mai sărace din țările Pieței 
comune.

Abordind apoi o serie de probleme 
interne, președintele a declarat că

politica economică a Franței, nive
lul rezervelor, precum și ritmul ac
tual al importurilor franceze fac ca 
Franța sâ se afle la adăpost de o 
criză gravă de produse petroliere, 
pentru următoarele luni. „Este cert 
că penuria de petrol se va prelungi 
timp de mai multe luni și mai mulți 
ani și că toate țările vor ajunge in 
situația de a suporta consecințe, 
directe sau indirecte, și că datoria 
guvernului este de a se pregăti să 
adopte, dacă va fi cazul, măsuri se
rioase, măsuri grave" — a adăugat 
președintele Pompidou. El a afirmat 
că Franța se află „in zorii unui an 
dificil", apreciind că se impune, ir 
aceste condiții, să se treacă la În
treprinderea unor noi eforturi, unor 
noi acțiuni.

ARGENTINA

ADOPTAREA PLANULUI TRIENAL DE DEZVOLTARE
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

Președintele Juan Domingo Peron a 
anunțat adoptarea planului econo
mic trienal al Argentinei. Conceput 
ca. etapă inițială a unui program de 
dezvoltare de perspectivă mai în
delungată. planul prevede consolida
rea independenței economice, ridi
carea rapidă și Ia un înalt nivel a 
utilizării resurselor proprii ale ță
rii și a bunăstării poporului argenti- 
nean. Pentru realizarea acestor o- 
biective, cifrele de plan prevăd, nu
mai pentru anul 1974, investiții de 
2,2 miliarde dolari pentru dezvolta
rea industriei petroliere proprietate 
de stat, telecomunicațiilor, transpor
turilor aeriene. De asemenea, va în
cepe construirea a două noi uzine 
siderurgice. Patru noi centrale nu
cleare, împreună cu cîteva centrale 
hidroelectrice de mari proporții vor 
elimina dependența Argentinei de

importurile de 
nevoilor proprii _____  __
gie — electricitate, gaze, petrol 
cărbune — va fi realizată pină la sfir- 
șitul deceniului curent, actualul trie
nal punind bazele acestui obiectiv. 
Un mare avînt va cunoaște dezvol
tarea agriculturii și zootehniei.

petrol. Satisfacerea 
in materie de ener- 

Și

BOLIVIA.

PE SCENA POIITICĂ
MARGINALII

Inconștiență sent umor negru ?
In preajma noului 

an. o firmă de „diete
tică veterinară" din 
Franța a găsit de cu
viință să lanseze re
clama noului său pro
dus alimentar — 
„XXX", destinat... cli
nilor. Pentru a fi-mai 
convingători, autorii 
prospectului iși incu- 
noștințează cu lux de 
amănunte clientela a- 
suora calităților 
„XXX". Noul 
se obține 
deshidratați 
intr-o 
care nu 
niciodată 
gră și 
plaja cu 
a unei țări cu un aer 
nepoluat, care trăiește

lui 
produs 

din pești 
capturați 
albastră 

cunoscut
mare 

a 
mareea nea- 

uscați pe 
nisip galben

în ritmul 
ului. „L-au 
fricani atletici, din pi
rogile lor iuți, l-au 
curățat și porționat 
soțiile acestora, l-a 
uscat soarele arzător 
al Africii** — iată fișa 
de referință a noului 
produs alimentar pen
tru ciini.

Dar ea nu se epui
zează aici : „Bogat in 
fosfor și calciu, foarte 
nutritiv gratie conți
nutului ridicat in vi
tamine naturale ■ 
daugă prospectul 
„XXX" conferă rasei 
canine bună disooziție 
și sănătate"... $i încă 
un amănunt : „XXX ‘ 
provine din Africa 
neagră. Așadar, in

tam-tam- 
prins a-

a-

timp ce în regiunile 
bintuite de secetă ale 
acestui continent 
lioane de oameni 
dură lipsuri, 
și boli ale 
ției, o firmă europea
nă lansează un produs 
miraculos, supravita- 
minizat, pentru „buna 
dispoziție a rasei ca
nine !“

In fața neașteptatei 
pledoarii pentru peș
tele african deshidra
tat. revista „Le Nou
vel Observateur", care 
inserează știrea res
pectivă. se întreabă pe 
bună dreptate : este 
vorba de inconștiență 
sau de umor negru ?

mi- 
in- 

foameie 
subnutn-

G. B.

agențiile de presă transmit
Invitat de o 

ție britanică care 
ocupă de 
problemelor 
ne, secretarul 
ral al Ministerului de 
Externe al Finlandei, 
Richard Totterman — 
care a prezidat lucră
rile reuniunii pregă
titoare de la Helsin
ki a Conferinței pen
tru securitate și coo
perare în Europa — 
a făcut la Westmin
ster (sediul parlamen
tului britanic) o 
punere asupra 
plelor acțiuni ce 
desfășoară pe 
nent in vederea con
solidării 
înțelegerii și 
rării intre 
le europene, 
du-le ca „cel mai ca
racteristic fenomen 
al timpului nostru".

Râspunzind. in con
tinuare. întrebărilor 
ziariștilor britanici și 
străini, Totterman a 
apreciat că lucrări
le primei etape a celei 
de-a doua faze a con
ferinței europene s-au 
desfășurat cu oare
care încetineală, sub
liniind insă că ..există 
posibilități certe să 
se adopte documente 
finale de o impor
tanță politică deose
bită. Așteptările po
poarelor sint mari șt, 
in ceea ce mă priveș-

ex- 
am- 

se 
conti-

destinderii, 
colabo- 

popoare- 
definin-

te. sint 'încrezător 
succesul celei 
doua faze".

In această ordine de 
idei, secretarul gene
ral al Ministerului de 

a 
pre- 

necesar să 
la măsuri 

pe calea 
pentru ca 
treia faza 

șefilor 
■ gu~

in 
de-a

Externe finlandez 
subliniat că in 
zent „este 
se treacă 
concrete 
securității, 
cea de-a ___
— la nivelul t 
de state sau de 
verne — să poată a- 
vea loc și să se poată 
desfășura cu

„Actualul 
european, 
zat prin destindere, a 
declarat Richard Tot- 
terman coresponden
tului „Scinteii". ofe
ră discuțiilor de la 
Geneva un cadru și 
semnificații pozitive. 
Privind la ceea ce s-a 
făcut. trebuie notat 
că primul comitet, 
care se ocupă cu pro
blemele securității, a 
depui o activitate sus
ținută. Cei care ur
măresc acest proces 
de la distanță ar pu
tea avea impresia că 
uneori este vorba doar 
de un joc de cuvinte. 
Fiecare cuvint insă 
este justificat de im
portante considerații 
politice. Desigur. o 
importanță primor
dială va avea elabo
rarea unei declarații

succes". 
moment 

ca~ccteri-

solemne privind res
pectarea universală și 
fără rezerve a prin
cipiilor noi care să 
guverneze relațiile 
dintre state, ca și sta
tuarea obligației de a 
le aplica intru totul 
in viață. Aceasta va 
contribui, fără indo- 
ială. la întărirea pă
cii și securității pe 
continent, la lărgirea 
colaborării intre sta
tele europene".

Ca răspuns la o altă 
întrebare. vorbitorul 
s-a referit la impor
tanța lărgirii coope
rării in domeniile e- 
conomiei, științei, teh
nicii. mediului încon
jurător, ca și a coope
rării pe planul cul
turii. educației. in
formațiilor — ca „fac
tori esențiali ai edifi
cării unei Europe noi, 
obiectiv ce trebuie să 
preocupe in .mod deo
sebit fiecare guvern 
și fiecare cetățean de 
pe continentul nos
tru".

Datorită eforturi
lor popoarelor conti
nentului de a se rea
liza un sistem de 
securitate ii c^ope- 
rare, a arătat el in 
încheiere. . trăim o 
perioadă nouă. mal 
fericiră, in istoria Eu
ropei".

N. PLOPEANU

Naționalizarea acțiunilor 
fundației portugheze Gul- 
boîlkitin, reprezentind 5 la sută 
din totalul —T---- -
..Basrah Petroleum Co", a fost ho- 
tăritâ de guvernul Irakului.

acțiunilor companiei

desfășurate in suburbia pariziană 
La Celle Saint-Cloud, au fost din 
nou întrerupte, din cauza atitudinii 
adoptate de delegația saigoneză, 
fără a se stabili data următoarei in- 
tilniri consultative.

de Joop Den Uyl puteri speciale 
care să-i permită să fadă față cri
zei provocate de actuala penurie de 
energie.

Ljj PfEga a fost semnat proto
colul privind schimburile de mărfuri 
pe anul 1974 intre Cehoslovacia și 
Cuba.

Secretarul de Stat al
S.U.fl., Henry Kissinger, a confir

mat că va participa la reuniunea 
miniștrilor de externe din America 
Latină. ... „... 
bruarie anul viitor
Mexico, a declarat ministrul de ex
terne al Mexicului, Emilio Rabasa.

programată pentru 21 fe- 
' ■” la Ciudad de

Guvernul Filipinelor a ’• 
nunțat preluarea companiei americane 
„Esso-Philippines Oii Co“ și a 57 la 
sulă din acțiunile deținute de firma 
americană „Esso" in rafinăria Bataan, 
situată in apropierea Manilei.

ANIVERSAREA 
LUI D. PAC1UREA 

ÎN ITALIA
La Biblioteca română din Ita

lia a avut loc o manifestare con
sacrată centenarului nașterii 
marelui sculptor român Dimi- 
trie Paciurea. Despre viața și 
opera artistului român au con
ferențiat prof. Alexandru NHr~ 
can, secretarul bibliotecii roma
ne, și pictorul Mihu Vulcănes- 
cu. In continuare, a fost prezen
tat filmul documentar Dimitrie 
Paciurea.

Camera Bepuiaților a 0-
a acor<^at guvernului condus

„Cosmos-S25". La 21 de- 
cembrie, in U.R.S.S. a fost lansat sa
telitul artificial al Pămintului „Cos- 
mos-625".

0 declaraiis a M..1.E. al 
Republicii Vietnamului de 

arată . că un avion american
de tipul „SR-71" a pătruns, la 
decembrie in spațiul aerian al 
nelor aflate sub controlul G.R.P. din 
provincia Quang Tri.

Convorbirile dintre cele 
două părți sud-vietnameze,

S.U.A. Aspect din timpul incendiului declanșat la o sonda petroliera din 
statul Wyoming. IncenaTul a durat zece zile

După ce fusese considerat unicul 
posibil succesor lui însuși, actualul 
președinte bolivian, Hugo Banzer 
Suarez, a făcut cunoscut că renunță 
„irevocabil" să mai candideze in a- 
legerile de anul viitor. Candidatura 
sa a fost propusă acum cîteva luni 
de către „Falanga Socialistă Boli
viana" (partid de extremă dreaptă, 
reprezentind interesele virfurilor oli
garhice din Santa Cruz și La Paz), 
care, alături de partidul „Mișcarea 
Naționalistă Revoluționară" (M.N.R.) 
a ex-președintelui Victor Paz Es- 
tenssoro, alcătuiau suportul civil al 
actualei guvernări militare.

Intr-un fel. renunțarea lui Banzer 
la candidatură n-ar fi trebuit să cau
zeze prea multă vilvă, intrueit e vor
ba de alegeri ipotetice, cărora nu li 
s-a fixat termen exact, iar cercurile 
guvernante n-au oferit nici un alt 
indiciu de preocupări electorale. Și 
totuși, gestul generalului Banzer a 
captat atenția observatorilor dintr-un 
șir de motive. Mai intii, renunțare? 
intervine la scurt timp după ce Miș
carea Naționalistă Revoluționară și-a 
anunțat retragerea din coaliția gu
vernamentală. In condițiile cind din 
acest partid tradițional s-a desprins 
o aripă de stingă — care-1 acuză pe 
Estenssoro de trădare pentru parti
ciparea la un guvern alături de pro
fascista „Falangă Socialistă" — și 
cind, pe de altă parte, se Întețesc 
semnele unor serioase dezbinări in 
sinul ierarhiei militare, pe fondul 
unei deteriorări constante a situației 
economico-sociale, încercarea ex-pre
ședintelui Estenssoro de a-și „păs
tra viitorul" devine explicabilă. 
Dar, prin plecarea JVI.N.R., sprijinul 
de care guvernul simte atita nevoie 
s-a redus, după unii, cu mai mult 
de trei sferturi și, prin asta, presu
pusele șanse ale candidatului „de 
uniune națională". Nu numai acestui 
lucru s-ar datora renunțarea la can
didatură, ci și presiunilor exercitate 
de unii comandanți militari, nemul
țumiți de conducerea generalului 
Banzer din unghiul „lipsei de fer
mitate".

Se părea că, în ultimele 27 de luni, 
de cind a preluat puterea prin lovi
tură. cu greu i țs-ar fi putut aduce 
actualului președinte un asemenea 
reproș. In fond, militanții tuturor 
grupărilor care, sub o formă 
alta, se opun regimului, au 
lichidați ori se află in exil, 
închisorile boliviene, sau . sint 
măriți asiduu de aparatul represiv. 
In ultima vreme insă agravarea di
ficultăților economice și-a spus 
cuvintul. Incepind de la ultima de
valorizare drastică a peso-ului, au 
crescut vertiginos prețurile, mai ales 
la alimentele de bază; cu conse
cințe lesne de închipuit pentru 
soarta majorității populației. Sindi
catele cer tot mai insistent sporirea 
salariilor. Mai mult, sindicatul mine
rilor, cea mai importantă organiza
ție muncitorească a țării, a trecut 
și la un afront politic : l-a reales, 
ostentativ, in funcția de secretar ge
neral pe Juan Lechin, vechiul său 
lider, care a fost silit să se exileze 
in 1971. Or. istoria boliviana din 
ultimele decenii a arătat că atunci 
cind se rnișcă sindicatele miniere 
stabilitatea regimului intră, de 
reculă, sub semnul întrebării.

Unii observatori admit că cercu
rile militare ar putea recurge la un 
nou puci și că, in orice caz, din cele 
trei probabilități anterioare în ce 
privește amintitele alegeri — ținerea, 
aminarea sau anularea — ultimele 
două tind *să aibă mai mulți sorți de 
concretizare.

sau 
fost 

în
ur-

V. OROS
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