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VALOAREA REPUBLICA
MINUTULUI

In industrie, un minut
echivalează cu o producție

de 3,3 milioane lei
S-ar părea că necesitatea folosirii 

depline, cit mai productive, a tim- 
frulu- de lucru nu mai comportă nici 
Țn fel de comentariu. Legea e lege 
și de aici decurg indatorir. pentru 
fiecare, in oricare unitate economică 
ar lucra. Așa este norma! 
ar fi normai. Frindcă. alătur: 
multe exemple pozitive, demne 
urmat, din industria noastră, 
încă destule de spus despre 
modalități prin care se irosește 
enorm volum din timpul afecta: 
muncii cu folos soc.al, cu folos pen
tru noi. pentru toți.

Industr.a țării noastre, știe lumea 
întreagă, s-a dezvoltat și se dezvoltă 
an de an intr-un ritm impresionant. 
Valoarea unui minut in industrie a 
crescut vertiginos. La recenta Ple
nară comună a Comitetului Centrai 
al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltăm Economice și Sociale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
că irosirea unui singur minut din 
timpul de lucru al personalului pro
ductiv din industrie echivalează cu 
o producție de 3,3 milioane lei. 
Altfel spus, in acel minut neintre
buința: pierdem contravaloarea citor 
apartamente ? Citor mașini și trac
toare 7 Citor cămine sau cantine ? 
Punindu-ne In felul acesta întreba
rea, ajungem să înțelegem mai les
ne că ferma disciplină in muncă, in 
folosirea rațională a timpului de 
lucru, de către fiecare dintre noi. 
constituie un act de însemnătate so
cială.

Industria noastră dispune astăzi 
de un mare potențial productiv. 
Dacă am face socoteala citor mi nu te 
se pierd intr-o zi in întreprinderi și 
pe ansamblul industriei, vom ob
serva ce spor de producție se pier
de. Ne-ar trebu.. probabil, intr-un an 
o investiție importantă pentru a 
contracara consecințele pierderii in 
industrie chiar numai a unui minut 
pe zi. Iată insă că putem obține un 
considerabil spor de producție ime
diat și fără nici o chel tu ală supli
mentară. Doar printr-o mai bună 
organ--v> și printr-o mai fermă dis
ciplină in folosirea timpului de lu
cru. Este, fără îndoială, una din cele 
mai rentabile ..investiții" din cite se 
cunosc : nu cheltuiești nici un leu in 
noi investiții și obții 3.3 milioane lei 
producție pe minut. Un argument de 
mare greutate pentru munca politică 
$1 educativă a organelor și organiza
țiilor de partid, acum și mai ales in 
perspectiva anului viitor.

Experiența anului acesta, dar și o 
experiență mai veche arată că. o- 
dată cu dezvoltarea mereu ascenden
tă a industriei, cu succesele in con- 
te-riabile in modernizarea acesteia. 
Inj folosirea extensivă și intensivă a 
viisturui potențial al întreprinderilor, 
continuă să existe dereglări in acest 
tt-aș mecanism al producției indus
triale. Motiv care ne și determină 
să aoreciem că in utilizarea cu înalt 
randament a fiecărui minut de lu
cru. organizarea internă a întreprin
derii are un rol hotăritor. Iată ar
gumentele. Pe ansamblul industriei. 
In cele 11 luni ale anului in curs, 
gradul de utilizare a fondului de 
timp disponibil Ia mașinile-unelte de 
prelucrare a metalelor a fost, in mod 
salutar, mult mai ridicat decit acela

sau așa 
de 

î de 
sint 

acele
* un

cu 
de 
di-

din perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, intre unitățile cu bune 
rezultate aflindu-se „Rulmentul" și 
întreprinderea de tractoare din Bra
șov, „Autobuzul" din București, „E- 
lectromotor" din Timișoara ș.a. Cu 
toate acestea, in uncie din principa
lele ramuri industriale care au in 
dotare majordatoa acestor mașini- 
unclto — ne referim la construcția 
de mașini grele, metalurgie, con
strucția de mașini-uneite și electro
tehnicii — sint destule întreprinderi 
care n-au atins încă nivelul pla
nificat. in privința folosirii mij
loacelor tehnice respective. Acestea 
au realizat un coeficient de utilizare 
a fondului de timp disponibil 
10—15 procente mai mic față 
plan. Ne putem imagina lesne
mensiunea pierderilor înregistrate. 
Se mențin, in continuare și in mod 
cu totul nejustificat, mari discrepante 
in ccca cc privește folosirea mașini- 
lor-unelte din sectoarele direct pro
ductive și a celor din sectoarele auxi
liare, de întreținere sau „ajutătoare", 
d;mmu.ndu-se realizările economice 
ale întreprinderilor. Unitățile indus- 
tr.ale de prim rang (autoturisme Pi
tești. utilaj chimic „Grivița roșie" 
București. ..Independența" Sibiu, ma
șini grele din Capitală ș.a.) se si
tuează incă, in privința utilizării 
zestrei lor de mașini și utilaje, cu 
mult sub nivelul posibilităților reale.

Cu rare excepții, folosirea nepo- 
respunzâtoare a timpului de func
ționare a mașinilor-unelte. a instala
țiilor industriale are la băză cauze 
interne, deficiente de natură organi
zatorică. Aprovizionarea neritmică, 
cooperarea intre secții nepcrfcctată 
in amănunt. întreruperile în produc
ție, absențele de la lucru, motivate și 
nemotivate, toate acestea au o in
fluență negativă asupra procesului 
normal de producție. Se înțelege că 
nu sint cauze de neinlăturat ; dim
potrivă. dar cu condiția ca organiza
rea să reintre in drepturile sale, ca 
mecanismul producției să funcțione
ze cu precizie de ceasornic.

mărețul ideal
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bucureștene '73
De citva timp, ser

viciile informaționale 
din întreprinderile 
bucureștene decantea
ză harnic datele de 
ultimă oră ale fapte
lor de muncă 
gistrate de-a lungul 
anului care se încheie. 
La care din ele să te 
oprești ? Abia ai no
tat una in carnetul de 
reporter și constați că 
trebuie să o inlo- 
cuiești cu alta, mai 
nouă, mai cuprinză
toare. încercăm să re
memorăm, intr-o de
rulare succintă, sec
vențe de prim-plan 
din cronica, atit de 
complexă și totuși 
atit de distinctă, a 
muncii desfășurate de 
bucureșteni. făurari a 
17,1 la sută din pro
ducția țării, de-a lun
gul unui an — definit 
in perspectiva celor
lalți ani ai cincinalu
lui, drept hotărâtor.

Prin ce elemente am 
putea releva mai 
exact 
reștean 
Preambulul 
lui pe care 
pun acum 
de muncă 
tuie vizitele 
cru, 
nuarie,

inre-

releva 
profilul bucu- 

al '73 ?lui
răspunsu- 
ni-1 pro- 

colectivele 
il consti- 

de 
din lunile 

februarie 
tovarășu-

lui Nicolae Ceaușescu. 
intr-o serie de mari 
întreprinderi, institute 
de cercetări științifice 
și de proiectări, sol
date cu programe și 
concluzii deosebit de 
prețioase pentru în
treaga activitate eco
nomică și socială din 
capitala țării.

De la început. 
'73 a demarat 
semnul eficienței, 
valorificării la un ni
vel calitativ 
și exigent, 
forțelor și _______
productive. La 31 mar
tie, cind fiecare sector 
al Capitalei raporta 
realizarea planului pe 
primul trimestru, co
lectivele de muncă 
bucureștene încheiau 
un prim bilanț cu un 
plus de 1-50 milioane 
lei la producția globa
lă, 200 milioane lei la 
producția-marfă și 15 
milioane lei valută la 
export. La 29 octom
brie, industria Capita
lei și-a îndeplinit sar- 

' cini-le inițiale la pro
ducția globală prevă
zută în planul cinci
nal pentru anii 1971— 
1973. Cea mai mare 
parte a sporurilor de 
producție realizate 
s-au obținut pe sea
ma creșterii producti-

anul 
sub 

al
superior 

a tuturor 
resurselor

vității muncii, care, 
față de perioada co
respunzătoare a anu
lui 1972, a crescut cu 
9,4 la sută.

Retrospectiva noas
tră pe atit de diver
sele itinerare ale a- 
cestei etape de muncă 
deosebit de eferves
cente. marcată de nu
meroase inițiative ge
neratoare de noi e- 
nergii creatoare, rele
vă pregnant o puter
nică ofensivă a nou
lui. în trei 
ale anului 
introduse in _____...
438 produse noi : 139 
— mașini, utilaje și 
instalații, 299 — mate
riale și bunuri de con
sum. La întreprinderea 
de mașini grele a tre
cut cu succes probele 
tehnologice turiin**. ju 
abur de 330 MW. com
pusă din 30 000 de re
pere, primul agregat 
de o asemenea putere 
fabricat in țară, care 
însumează mai mult 
de jumătate din pu
terea tuturor centrale
lor electrice din 
România anului 1938. 
Din „seria" produse-

trimestre 
au fost 
fabricație

Dumitru TÎRCOB

O CRONICĂ
„PE CEAS" 1947-1973

LA TELECONFERINȚA DE AZI: • GORJ: Record absolut in subteran • 
VILCEA : La start — cea mai mare forjă din țară • CONSTANȚA : „Vini din pupa" 
pentru cel de-al doilea mineralier • BRAȘOV : Cind calculatoarele „ridică din 
umeri" • SIBIU : S-a născut Claudiu Lungu • P. NEAMȚ : O fotografie ...terapeu
tică sosită la redacție aseară • ILFOV : Casa care s-a mutat în... casă nouă.

Aceste zile ale sfirșitului de an 
aduc imaginea corolarului, a roa
delor ce se adună, rotunde și boga
te. după o muncă în care Întreaga 
familie a țării a dat măsura depli
nă a hărniciei, a capacității și voin
ței. De dimineața pină seara, acum, 
în toiul nopților de decembrie eve
nimentele se succed grăbite, cores
pondenții noștri județeni convocați 
intr-o permanentă teleconferintă ne 
aglomerează cu știri de ultimă oră. 
realizind astfel un dialog palpitant 
intre noutățile țării, o cronică ..pe 
ceas" a densității faptelor din aceste 
ultime zile și ore ale lui 1973.

Aflat lingă dispecerul central al 
Exploatării miniere Ploștina din ba
zinul carbonifer al Motrului. Mihai 
Dumitrescu, corespondentul nostru 
din județul GorJ, ne comunică pre
cipitat :

— Chiar în această clipă dispece
rul a scris cu creionul roșu in evi
dențele sale cifra 50 000. Ea repre
zintă numărul tonelor de cărbune 
extras peste planul din acest an al 
minerilor de aici. Consemnați, vă 
rog. in ziar această veste pentru că 
ea are o semnificație deosebită a- 
cum. cînd minerii din întreaga tară 
sint. angajați in bătălia pentru asi
gurarea materiei prime, atît de ne
cesară industriei energetice.

— Mihai Dumitrescu, de data asta 
nu ne anunți nici un record ? Mi
nerii Motrului ne-au obișnuit cu re
cordurile lor...

— Cum să nu. Toate brigăzile din 
abatajele frontale ale acestei exploa
tări miniere au reușit, in acest an, 
să realizeze o medie a înaintărilor 
de 90 de metri liniari pe lună, ceea 
ce constituie un record național. Și 
iată și un record absolut : brigada 
lui Stan Marcu a înaintat intr-o 
lună 310 m liniari, cu 155 de metri 
mai mult decit prevedea graficul. Să 
mai spun ?

— Am să te întrerup pentru ceva 
foarte important — intervine pe fir 
Ion Stanciu. corespondentul ..Scin
teii" pentru județul Vilcea — ml se 
pare domn de știut că aici. Ia Rim- 
nicu Vilcea. pe platforma industria
lă a fost semnat, acum citeva ore. 
actul de naștere al celei mai mari 
forje din tară, la noua uzină de uti
laj chimic.

— Ne dai și citeva amănunte ?
— „Amănuntul" cel mai important 

este că, incepind această lucrare, 
constructorii și-au anuntat hotărirea 
de a termina hala forjei in numai 
jumătate din timpul prevăzut. Asta 
reduce și timpul destinat montaju
lui și deci apropie foarte mult cli
pa intrării in producție. Șeful șan
tierului ne-a dat toate asigurările că 
această clipă va fi in iunie 1974 
și nu in ianuarie 1975 cum se pla
nificase...

— Efortul de comprimare a timpu
lui acum, in pragul anului care a- 
niversează trei decenii de construc
ție socialistă in România, este o 
monedă curentă si pentru construc
torii de nave constănțcni — inter
vine George Mihăiescu, coresponden
tul nostru de la Constanta,,care con
tinuă : Trebuie să vă anunț că s-a 
început debitarea tablelor pentru cel 
de-al doilea mineralier de 55 000 de 
tone. Sudorii care și-au făcut uce
nicia la primul lucrează acum la al 
doilea. Noutatea este că operația se 
face de data aceasta in primele spa
tii de producție ale halei de con
strucție a navelor, spații date în fo
losință mult mai devreme decît se 
prevăzuse.

— Bine, am consemnat, urează 
constructorilor succes și din partea 
cititorilor noștri. Te intrerupem 
acum pentru că ne grăbește Brașovul. 
Da, Nicolae Mocanu, ce noutăți ne 
aduci ?

— Am ascultat convorbirile de

plnă acum șl pentru că Îmi este la 
indemină le-am ' “
calculator...

— Dar subredactla noastră n-are 
încă așa ceva...

— N-are sub redact ia, dar lată că 
zilele acestea și-a început aici, la 
Brașov, activitatea intr-o clădire 
nouă centrul teritorial de calcul...

— Șl ce ți-a răspuns... calculato
rul ?

— S-a simțit „jignit" că nu se vor
bește și despre el. Lăsind gluma la 
o parte, calculatorul numărul unu de 
fabricație românească, primul din 
seria calculatoarelor ce 
aici, și-a început de ieri 
prelucrind date pen.Vd 
unități industriale p_ ~ 
vește.

— Avantajele pe care le prezintă 
el pentru activitatea economică a 
județului le-a „calculat" ?

— O să-1 pun această întrebare, 
deși răspunsul n-ar putea să fie 
altul decît : „incalculabile"...

— Pentru că vorbiți despre calcule 
și cifre am să vă ofer și eu o ci
fră în stare să emoționeze plnă și 
un creier electronic...

Și corespondentul nostru de la 
Sibiu, Nicolae Brujan, continuă :

— în registrele stării civile a fost 
scris ieri numele celui de-al 9 000-Jea 
nou născut din județul Sibiu, in anul 
1973.

— Cum se numește tînărul ?
— Claudiu. Claudiu Lungu. Părln-

Mihai CARANFIL

introdus intr-un

vor lucra 
__  activitatea 

atru cele 30 de 
pe care le deser-

(Continuare in pag a II-a)

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

ROMÂNIA

văzută de oaspeții
„Scinteii"

IMPRESII ÎMPĂRTĂȘITE DE NUMEROȘI ZIARiȘTl CARE NE-AU VI
ZITAT ȚARA LA INVITAȚIA ZIARULUI NOSTRU
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„Un centru", înzestrat cu toate atributele vrednice de acest nume, din multe alte centre ale cartierului bucureștean Balta Albâ Foto : S. Cristian
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• DEVA (Corespondentul 
„Scinteii", Sabin Ionescu). — 
Ieri, 25 decembrie, colectivele 
din unitățile' economice ale ju
dețului Hunedoara au raportat 
îndeplinirea înainte de termen 
a prevederilor de plan pe 1973. 
La baza acestui succes stă In 
principal depășirea nivelului 
planificat al productivității 
muncii pe fiecare salariat cu 
3 000 de lei. Pină la 31 decem
brie a.c. va fi obținută o pro
ducție industrială suplimenta
ră ce se va concretiza, prin
tre altele, in 153 milioa
ne kWh energie electrică, 
peste 27 000 tone cocs meta
lurgic, 34 000 tone fontă, 41000 
tone oțel, 34 000 tone laminate, 
20 000 mp dale mozaicate și pla
caj de marmură, 3 800 mc che
restea, 1 300 mc prefabricate 
din beton și multe alte produse.

altele, 
kWb

• GALAȚI. (Corespondentul 
„Scinteii", Tudorel Oancea). 
— Oamenii muncii din in
dustria județului Galati au 
îndeplinit la 25 decembrie pre
vederile de plan la producția 
industrială pe acest an. Avan
sul obținut permite ca pină la 
finele anului întreprinderile in
dustriale din acest județ să 
realizeze, intre altele, peste plan, 
49 milioane kWh energie electri
că, 78 000 tone fontă, 73 000 tone 
oțel, 32 000 tone laminate fini
te pline, însemnate cantități de 
tablă, bandă de oțel, sirmă și 
alte produse siderurgice, 55 000 
mp țesături ș.a.

IN ZIARUL DE AZI:
• Registrul public al 

controlului obștesc
• împreună cu mili

țieni din Cluj. Un 
„rond" de 24 de ore

• Din poșta redacției: 
Fapte, Opinii, Propu
neri

• S-a propus, s-a a- 
plaudat și prea iute 
s-a uitat

• Cîți nuci ați plantat 
în 1973? Cîți veți 
planta în 1974?

• Noile Instalații din 
Căpenl produc. Dar 
cu ce eficiență ?

• Literatura științiflco- 
fantastică și educa
rea imaginației pros
pective — puncte de 
vedere

• Un îndemn la actua
litate

• Carnet plastic — 0 
Inițiativă inedită

BUZĂU ] Preocupări, rezultate și citeva probleme deschise 
în desfășurarea muncii politico-educative

— Cum apreciați rezultatele 
activității de educare comunistă 
a oamenilor muncii din județ, 
din perspectiva celor doi ani 
care au trecut de la plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971 ? In ce domenii au 
fost obținute progrese mai im
portante ?

— Primit cu deplină aprobare șl 
înaltă apreciere de către comuniști 
și ceilalți oameni ai muncii din ju
dețul nostru, programul ideologic al 
partidului și-a dovedit intru to
tul oportunitatea și ooncordanța 
cu realitățile României, cu cerin
țele făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, exercitind o pu
ternică inriurire asupra întregii ac
tivități de partid, asupra tuturor do
meniilor vieții noastre sociale, asu
pra muncii și comportării oamenilor. 
Deși este vorba de o perioadă re
lativ scurtă dacă ținem seama de 
fantul că transformările in con
știință necesită, in genere, un timp 
Îndelungat. consider că se poate 
vorbi despre o creștere simțitoare 
a preocupării organelor și organiza
țiilor de partid pentru activitatea 
polifico-educativâ. Au fost luate in 
acest răstimD un șir de măsuri care 
au dus la înviorarea acestei activi
tăți. la accentuarea caracterului ei 
militanL Această concluzie a fost

pregnant relevată de recentele ana
lize efectuate in adunările generale 
ale organizațiilor de partid și in 
plenare ale comitetelor de partid 
municipal și județean asupra acti
vității desfășurate pentru înfăptui
rea hotăririlor plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971.

Mă întrebați in ce domenii au

tc-rmcn, pentru traducerea in viață 
a politicii partidului, a programului 
său de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate in pa
tria noastră. Constituie o reală sa
tisfacție pentru toți oamenii muncii 
buzoieni faptul că au putut raporta 
conducerii partidului realizarea cu 
25 de zile mai devreme a sarcinilor

Convorbire cu tov. Ion SIRBU 
prim-secretar al Comitetului județean de partid Buzâu

fost obținute progrese mai importan
te '! I'ără a detalia ceea ce s-a rea
lizat in diversele domenii ale mun
cii educative — invățămintul d' 
partid, munca politica de masă 
etc. — cred că principalul rezultat 
!1 constituie creșterea responsabili
tății oamenilor față de dezvoltarea 
economică și socială a țării, față de 
interesele fundamentale ale națiunii 
noastre socialiste. Această trăsăturii, 
^-are de altfel sintetizează înalt, 
conștiință politică a oamenilor mun
cii. patriotismul și devotamentul lor 
față de cauza socialismului, iși gă
sește o vie expresie in abnegația și 
dăruirea cu care muncesc pentru 
realizarea cincinalului Lnainte de

de plan pe primii trei ani ai cinci
nalului. ceea ce oferă posibilitatea 
obținerii pină la sfirșitul acestui an 
a unei producții suplimentare de 
aproape 440 milioane lei.

Aș releva in mod deosebit străda
niile colectivului uzinei de sirmă și 
produse din sirmă. din mijlocul căruia 
au pornit in acest an inițiative de
osebit de viguroase și eficiente, cum 
ar fi cea privind obținerea unor pro
ducții sporite de pe aceleași supra
fețe construite și cu aceleași uti
laje. Climatul etic sănătos creat aici 
de organizația de partid a asigurat, 
totodată, obținerea unor realizări re
marcabile in privința asimilării de 
produse noi, cit și a creșterii pro

ductivității muncii. Aș mai aminti, 
de asemenea, inalta efervescență 
creatoare care animă colectivele în
treprinderii „Metalurgica" și ale uzi
nei mecanice—unități aflate intr-un 
radical proces de reprofilare. La 
rindul ei, țărănimea cooperatistă din 
combnele Glodeanu-Sărat, Glodeanu- 
Siliștea, Mihăilești, Cernătești, Bră- 
deanu etc. a răspuns prompt la che
marea organizațiilor de partid pen
tru efectuarea unor vaste lucrări de 
desecare și combatere a eroziunii 
solului. Pe ploaie și vint, in pofida 
unor condiții de lucru extrem de 
grele, tineri și virstnici au executat 
anul trecut și in primăvara acestui 
an zeci de km de canale. Neîndoiel
nic că in asemenea inalte acte de 
conștiință patriotică se reflectă munca 
educativă susținută pe care au des
fășurat-o organizațiile de partid.

— In anumite împrejurări se 
constată, totuși, că munca de 
educare a maselor se desfășoară 
ruptă de realitățile înconjură
toare, fără o strinsă legătură cu 
sarcinile concrete ale fiecărui 
colectiv. Cum acționează orga-

Convorblre realizata de 
Ioan ERHAN

(Continuare in paf. a Vl-a)

Tovarășul Mao Tzedun împlinește 80 de ani

Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinei

PEKIN
Dragă tovarășe Mao Tzedun,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, eminent 
conducător al Partidului Comunist Chinez, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, cele mai calde felicitări cu 
ocazia celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

îndelungata dumneavoastră activitate revoluționară este strins le
gală de lupta eroică a P.C. Chinez împotriva imperialismului și reac- 
țiunii, pentru eliberare națională și socială, pentru victoria revoluției 
și făurirea societății noi, socialiste.

Comuniștii români, întregul nostru popor se bucură din toată inima 
și dau o înaltă apreciere realizărilor remarcabile obținute de poporul 
frate chinez în construcția socialistă, sub conducerea partidului său co
munist, în fruntea căruia vă aflați dumneavoastră, tovarășe Mao Tzedun. 
Succesele,pe care China socialistă și prietenă le-a dobîndit în toate do
meniile construcției socialismului, aportul său de mare însemnătate la 
lupta popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru cauza libertății și progresului social reprezintă o con
tribuție puternică la afirmarea socialismului în lume, la triumful păcii 
și colaborării între popoare.

Dînd o înaltă apreciere relațiilor de prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chi
nez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, 
îmi exprim convingerea că, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor avute 
cu prilejul vizitei efectuate în țara dumneavoastră în anul 1971, aceste 
raporturi se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre popoare, 
al unității tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei socialismului $1 
păcii în lume

Vă urez, stimate tovarășe Mao Tzedun, viață lungă, multă sănătate 
șl fericire, succese tot mai mari în activitatea de înaltă răspundere pe 
care o desfășurați spre binele și bunăstarea poporului chinez, pentru în
florirea Republicii Populare Chineze. în interesul victoriei în întreaga 
lume a cauzei păcii, democrației și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român
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DIVERS; 

j Unde
i petrece tata 

revelionul ? ■
I Pens.iona.rul Dumitru Suciu 1 
1 din Sibiu, in vir«»ft de 68 de ani. I

Ia expediat, pe adresa celor 6 fii » 
ai săi. toți „oameni cu situație" I 
(o part? dintre ei cu serviciul I 
|?i domiciliul chiar in județul
Sibiu), 8 felicitări de Anul nou. I 
cu aceeași urare pentru fiecare: I 
..Ard multi, fericiți, de la tatăl ’ 

Itău". Dar, ciudat, numele expo- I 
ditorulul Suclu era însoțit de I 
adresa unul necunoscut din Să- | I liste : loan Dirdea. asistent 
farmacist. „Ciudat*4. intrucit 
acest nume nu spune ni-

Imic celor 6 fii ai bătnnulul. Le 
spunem noi : este vorba de fa
milia Dirdea. care l-a primit pe 
bătrin. fără nici o obligație, cu

Idouft luni in urmă, după ce si > 
ultimul din cei 6 fii ai săi ii in- I 
chisese ușa. refurindu-i găzdui- I 
■ rea. Si le mai spunem că tatăl

I lor va petrece revelionul tot la I 
I familia Dirdea. [

[ Nu mai
i aveau 
J post liber...

Un inventar făcut prin luna B 
mai la bufetul „Expres" din I I Vaslui a scos la iveală o lipsă 
in gestiunea lui Nicolac Nea- 
goe de 9927 Ici. N.N. a umplut... 

I golul, iar directorul Întreprin
derii comerciale mixte Vaslui, 
Mircea Cojan, n-a mai dat curs 
dosarului, Ba, mai mult : N.N. 

I este ..promovat" imediat in 
| funcția de responsabil la res- 
1 taurantul ..Hală". In urma unui

Ia',t control se constată alte ne
reguli, N.N. se alege cu o a- 
rr.cndă de 1 200 lei, dar condu-

I cerea întreprinderii tot n-aude, 
n-a vcde.„ In noiembrie, N.N. 
este „uns" din nou responsabil, 
de data asta la o unitate... de

I confecții, Aici, face ce face
(adică ce făcuse și mai înainte) 
fi este prins vinzind cu supra- 

Ipreț haine de piele. în sfîrșit, 
■ acum t se întocmește dosarul 

cuvenit. Te pomenești că nu 
mai era nici un post vacant...

Un copil, 
un chibrit

r Scăpat de sub supravegherea 
I părinților, micuțul Marcel Bo- 
! ghian, de numai patru ani, din 
IGurbănești (Botoșani), s-a dus 

la șira de paie și s-a jucat cu 
chibritul. Citeva minute mai tir- 
ziu, șira ardea ca o torță, iar

I flăcările amenințau casa și aca
returile din jur. Văzind incen
diul. toți elevii șoolii au pus

Imina pe căldări cu apă și — 
pină să se alarmeze satul și să 
sară pompierii — ei au stins 
focuL După care gazda si pă-

I nnții le-au adresat mulțumiri 
| la fel de... înflăcărate.

| Altă rută
IPe «adresa Inspectoratului ge

neral al miliției a sosit o scri
soare din partea Aureliei Man, 
d.n Dej (str. Dealul Florilor).

Iin care se arată că in timp ce 
semnatara. împreună cu Anita 
Cristea. se afla la tratament 
Ila So va ta, cineva, in lipsa lor, 
le cotrobăise prin cameră și le 
luase o serie de obiecte de va
loare. In continuare. A.M. isi

I exprimă ..toată admirația" pen
tru lucrătorii de miliție I. Cos- 
tea și V. Frandeș. care l-au

I descoperit, in foarte scurt timp, 
pe făptaș in persoana lui A- 
drian Cornel Tini, venit, chipu-

Iriie. tot la tratament si care 
tocmai se pregătea să plece in 
altă stațiune. Tot de tratament 
De plecat, a plecat, dar pe o 

Irută schimbată și la un „trata
ment" care să-l lecuiască.

| De la
! un cui...

Vasile Zimă din Șoimari

I (Prahova) avea o mmdrețe de
vacă. Și vaca a adus pe lume 
tot o mindrețe de vițel. Bucuros 
din cale afară. V.Z. a agățat fe-

I linarul aprins intr-un cui și a 
I dat fuga să-și anunțe nevasta. 
I Dar cuiul, nefiind bine bătut in 

grindă, a căzut cu felinar cu
I tot Mai intii a luat foc finul, 
I apoi grajdul, apoi... abia și-a 
1 salvat casa.

I Urmează 
| cumetria

Sesizat de consumatori că ri
nul servi", la masă este de o 
calitate îndoielnică, șeful de sa
lă de La restaurantul „Alutus" 
din Rm. Vilcea, Constantin Si- 
biescu, a cerut scuze „in nume
le firmei" și a fost mai atent la 

I ..prestidigitația" barmanului
Constantin Tudor. Apoi, in
tr-un referat adresat conduce-

Ini OJ.T. Vilcea. șeful de sala 
a adus la cunoștință obișnuința 
barmanului C.T. de a „boteza 
băuturile, insistlnd să se ia

I grabnice măsuri. Intr-adevăr, 
măsurile n-au intirziat. ..Pentru

- bunul mers al activității" — 
cum avea să afirme directorul 
OJ.T.. Marin Sandu — șeful 
de sală C. Sibiescu a lost eli
berat din— activitate. In 
schimb, C.T. a fost lăsat liber 
in... apele lui. După apariția a- 
cestor rindurl, ă propos de 
„botezul" băuturilor, o să "ur
ineze— cumetria ?Rubrică redoctotâ de

Petre POPA
Gheorghe DAVID 
și corespondenții .Scinleiî*’

împreună cu milițieni din Cluj

UN „ROND" DE 24 DE ORE

...Sau, mai precis, dc simbâffi sea
ra pină duminică seara. Ceea ce ur
mează sini simple notații in carne
tul de reporter. Transcrieri cvaslsfe- 
nografice ale unor „cazuri" detecta
te intr-o zi obișnuită, prin activita
tea unor oameni obișnuiți, dar care 
slnt investiți de «vietatea noastră 
cu nobila misiune de a asigura res
pectarea lotrii, ordinea publică, paza 
avutului ohștesc și personal, inte
gritatea corporală și demnitatea ce
tățenilor.

Ora 21. Facem obișnuitul „rond dc 
simbată seara" prin citeva localuri 
mni frecventate ale orașului. Pretu
tindeni se remar
că voioșia speci
fică sfirsitului de 
săptămină, ele
ganța și bunul 
gust in vestimen
tație, buna cuviin
ță in maniere.

Vite-1 insă — 
înccrcind să iasă, 
grăbit, din raza 
noastră vizuală — 
pe ..Roberto'-. I se 
zice și „Pâsui 
Do altminteri, ni
meni nu-și mai 
amintește de nu
mele lui originar, 
nume care insă e 
precis întipărit in controalele mili
ției. După cum figura lui e precis 
imprimată in memoria ofițerilor de 
lingă noi, care ji urmăresc pe „bișni
țari".

Ce caută ..don Roberto", la ora 
asta, prin fața hotelului și restau
rantului ..Continental" ? E limpede : 
să „agațe" pe cineva căruia să-i pro
pună cine știe ce afacere dubioasă 
de vinzare-cumpărare. intr-un cu- 
vint să găsească vreo nouă sursă de 
ciștig lesnicios, fără muncă și bă
taie de cap. Asta și făcea in clipa 
cînd a apărut la orizont echipa mi
liției : încerca să vindă unui turist 
un ceas dintr-un metal oarecare, zi- 
clndu-i — in „esperanto"-ul lui al
cătuit din cuvinte răzlețe, culese din 
diferite limbi euroasiatico — că „e 
din aur curat, garantez, sint negus
tor cinstit, nu vă uitați la mine ?

— N-ai de gind, Roberto, să te 
apuci și tu de o muncă cinstită ? — 
l-am întrebat

— Pardon, domnilor, sint scutit 
medical de la orice activitate care 
poate solicita sistemul meu nervos 
— ne răspunde pedant acest vlăjgan 
de 30 de ani, cu umeri viguroși, 
dar pe care „sistemul nervos" ii 
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Noul spital din Piatra Neamț
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@ Din Inițiativa Institutului de geriatrie din Ca- 
pitGEâ in ora?ul Cimpulung Muscel a fost înființată, recent, o stație

O CRONICĂ „PE
(Urmare din pag. I)

ții sint muncitori la întreprinderea 
mecanică Mirșa.

— Ne poți da și alte amănunte din 
actul lui de naștere ?

— Pot să vă spun că venirea lui 
pe lume are o semnificație impor
tantă și anume aceea că ea confirmă 
o creștere cu o treime a natalității 
in județul Sibiu față de anul 1966. 
Puneți acest fapt in legătură di
rectă cu tot ce s-a făcut și se face 
pentru cei mai tineri cetățeni ai 
țării. Anul acesta. în județul Si
biu, numărul locurilor in grădinițe 
a crescut aici cu 900, iar in creșe cu 
162. Numărul acesta este in conti
nuă creștere...

în această clipă, Ion Manea, cores
pondentul „Scinteii" pentru județul 
Neamț, intervine in dialog susți- 
nind că :

— Astă-seară o să primiți la re
dacție o fotografie. Veți vedea acolo 
o clădire impozantă, nou-nouță. Se 
văd încă urmele de șantier. Este 
clădirea noului spital, cu 700 de pa
turi. din Piatra Neamț. „Cortina" de 
schele s-a ridicat în aceste zile. 
Deci, avem de-a face cu o premieră 
din domeniul dotărilor sociale, al

ORARUL D£ FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR COMERCIALE 
Șl DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ÎN PERIOADA
29 DECEMBRIE 1973-2 IANUARIE 1974

I

A fost stabilit orarul de funcțio
nare a unităților comerciale, de 
alimentație publică, halelor și pie
țelor agroalimentare, depozitelor 
cu ridicata și unităților de prestări 
de servicii in perioada 29 decembrie 
1973—2 ianuarie 1974.

în ziua de 29 decembrie, orarul 
magazinelor alimentare și neali- 
mentare și al unităților de prestări 
de servicii, precum și al piețelor 
agroalimentare poate fi prelungit in 
funcție de necesități cu 1—2 ore. 
Halele și piețele agroalimentare vor 
avea program continuu dc funcțio
nare, cu pauză de masă prin ro
tație.

Duminică, 30 decembrie, magazi
nele alimentare, nealimentarc-, ha
lele și piețele agroalimentare. pre
cum și unitățile prestatoare de ser
vicii vor funcționa pină la ora 14. 
în funcție de necesități, unele ma
gazine alimentare, centrele de piine, 
lapte, came și legumc-fructe. pre
cum și unele unități prestatoare de 
servicii pot funcționa in această zi 
pină la orele 19—20.

..împiedică" de la muncă utilă sieși 
și semenilor săi.

Ora 23. întorcindu-nr la sediul mi
liției municipale. II găsim în curte 
pe Andrei Covaci, din comuna Chin- 
t?nl, județul Cluj, angajat ca paznic 
de noapte la un depozit dc lubri
fiant i și materiale al Oficiului ju
dețean dc turism. Fusese prins in 
flagrant delict in timp ce sustrăgea 
dm depozit niște plăci de mclamina- 
tc. Pe loc s-a hotărit să i se retra
gă de către miliție autorizația de a 
mai funcționa ca paznic și să fie 
înaintat organelor de justiție com
petente.

Ora 2,30. La sediul miliției se în
fățișează un cetățean care declară 
pui* și simplu : „Vă rog să mă ares
tați. am comis două crime la Turda, 
conștiința mea n-a mai putut să su
porte o asemenea povară". Ofițerii 
de serviciu se privesc intre el. apoi 
il cercetează mai cu dc-amănuntul 
pe ciudatul... solicitant. O primă — 
și negreșit revelatoare — impresie : 
individul miroase a alcool de trăz- 
neșle. Apoi o senzație dc ansamblu: 
are niște ochi halucinațl, de apucat, 
cu luciri stranii.

Fără intirziere se pornesc cercetă
rile. Către dimineață rezultatele in
vestigațiilor sint coroborate : crime 
voluntare sau involuntare n-au fost 
comise, in schimb Individul F.I. 
are antecedente... neuropsihiatrice : 
a mai fost internat la clinica de 
specialitate pentru manifestări de 
„exhibiționism morbid". Drept care 
se ia măsura să fie retrimis in cli
nică, deoarece e vădit că. după ul
tima ședere, n-a ieșit vindecat.

Ora 7,30. Noaptea a fost, in general, 
liniștită. De altminteri, in raza mu
nicipiului se observă o scădere a 
fenomenului infracțional.

Acum, in zori, apare însă „cazul". 
Totul începe de la un banal acci

grijii față de om și nevoile sale. Mai 
notați că ieri constructorii spitalu
lui,-terminindu-și aici treburile, s-au 
mutat cu citeva sute de metri mai 
încolo, pe terenul unde urmează să 
se înalțe un nou complex turistic 
cu 12 niveluri și 288 de locuri.

— O clipă, o clipă, vă rog — auzim 
la telefon vocea corespondentului 
nostru din județul Ilfov, Florea 
Ccaușescu. Turism, călătorii, grija 
pentru viitorul copiilor țării... Vorbiți 
despre lucruri la care am și eu de 
adăugat ceva. Să nu uităm că ne a- 
flăm in plină vacanță a elevilor...

— Bine, bine, elevii au avut tot
deauna vacanță de iarnă, nu e ni
mic nou...

— Ba este. Iată ce vreau să vă 
spun : Un grup de elevi intorcin- 
du-se, cu prilejul vacanței, acasă, la 
Urziceni. nu și-au mai găsit casa in 
locul știut Casa lor „se mutase" in
tr-o clădire nouă. Sigur, nici ăsta nu 
<• un lucru nou. Se construiesc ati- 
tea blocuri și cartiere noi, atiția oa
meni s-au mutat «anul acesta in case 
noi. Casa de care vă vorbesc insă 
este o casă de un fel special. Este o 
„casă a copilului", o casă, un cămin 
pentru copil orfani cărora statul 
nostru, ca un părinte bun, le poartă

In ziua de 31 decembrie, maga
zinele alimentare și nealimentare 
și unitățile de prestări de servicii 
vor lucra după programul normal al 
unei zile lucrătoare. Halele și pie
țele agroalimentare vor avea pro
gram continuu de funcționare, cu 
pauză de masă prin rotație.

In ziua de 1 ianuarie 1974 vor fi 
deschise pină la ora 10 maga
zinele și centrele de lapte, piine și 
cele de umplere a sifoanclor.

Unitățile de alimentație publică 
vur funcționa in această perioadă cu 
program normal de lucru, cu ex- 
c'-pția unităților in care se organi
zează revelionul și care vor func
ționa in ziua de 31 decembrie 1973 
pină la o-a 16 și se vor deschide 
in ziua de 1 ianuarie 1974 la ora 
17 cel mai tîrziu ; unitățile care 
prestează servicii turistice iși or
ganizează programul conform cu 
cerințele.

în ziua de 2 ianuarie 1974, maga
zinele de piine, came, lapte, le- 
gume-fructe, unele magazine ali

dent de șosea. Se primește un tele
fon că, pe șoseaua națională, la 
punctul de leșlre-intrare Florcști. 
s-au tamponat, din cauza poleiului 
și a ceții, două I.M.S.-uri și un ca
mion. Nu sint victime omenești, doar 
mașinile s-au cam... turtit. Plutonie
rul adjutant Gavril Ciobanu, cu gin- 
dul la tot șuvoiul de imprecații și 
reproșuri reciproce ce se aduc, de o- 
bicci, in asemenea împrejurări, se 
îndreaptă cam plictisit spre locul 
tnmponărU. Numai că, la fața locu
lui. G.C. este frapat de înfățișarea 
cam bizară a interiorului unuia din 
I.M.S.-uri : baloturi peste baloturi, o

«adevărată încărcătură... neduminica
lă. întocmește în grabă procesul- 
verbal cu referire la accident, dar 
nu-1 lasă să plece pe proprietarul 
I.M.S.-ului, ci îi solicită să deschi
dă mașina. Omul sc „lasă" cam 
greu, ceea ce ii sporește milițianu
lui nostru bănuiala. Si ce îi e dat 
să descopere in mașina personală a 
Iul Teodor Mărcuș. dc profesio șo
fer la I.R.T.C. : «aproape 1 000 de 
kilograme, de zahăr. Pină la urmă, 
după cercetări minuțioase — asupra 
cărora nu vă mai reținem atenția — 
se scoate la iveală că această uria
șă cantitate de zahăr, cumpărată 
prin incălcarca dispozițiilor legale 
in vigoare de la o unitate alimen
tară cu amănuntul din cartierul 
Gheorghienl, cu complicitatea ges
tionarului Reti Eugen și a vinzătoa- 
rei Doboș Stela, era destinată spe
culei : cu ea urma să se fabrice o 
„palincă trăznitoare" din cereale — 
băutură nocivă, de altminteri — în 
comuna Sig din județul Sălaj. De 
altfel, la o percheziție acasă la Teo
dor Mărcuș s-a găsit și o cantitate 
de combustibil dosit (să nu uităm că 
e de meserie șofer !), precum șl o 
cantitate de țuică pe care urma s-o 
comercializeze în Cluj, Deocamdată

CEAS5t '
o grijă deosebită. Deci, întorși acasă, 
acești copii vor intimpina Anul nou 
intr-o clădire mirosind a var proas
păt. lingă pomul de iarnă frumos 
împodobit și lingă darurile pe care 
Moș Gerilă le va oferi și lor din cele 
40 000 000 de lei alocați in acest an 
din fondurile statului pentru pomul 
de iarnă...

— Ce-ar zice calculatorul din Bra
șov despre acest fapt ?

— Știu cu ? Poate că s-ar apuca să 
introducă in calculele cadourilor de 
Anul nou și valoarea noului cămin... 
Sau, poate, ar zice că asemenea lu
cruri țin de sentimente omenești care 
lui, o simplă mașină, ii scapă...

— Ai dreptate, nu toate noutățile 
acestui sfîrșit dc an pot' fi prelucra
te cibernetic. Zimbetele copiilor, cin- 
tecele pomului de iarnă, bucuria in
trării intr-o casă nouă, sentimentul 
datoriei civice împlinite, sentimentul 
de mindrie pentru toate cite s-au în
făptuit, la toate astea calculatoarele 
electronice „ridică din umeri". însă 
noi, oamenii, știm sâ le apreciem va
loarea, știm cui trebuie să mulțumim 
pentru ele.

— Bine, pentru astăzi e de-ajuns. 
Vorbiți in continuare cu redactorul 
care pregătește teleconferința urmă
toare !

mentare, piețele agroalimentare, 
precum și unele Unități prestatoare 
de servicii vor funcționa după ora
rul ce se va stabili in funcție de 
necesități.

Depozitele intreprinderilor comer
țului cu ridicata și cu amănuntul 
iși vor adapta programul de lucru 
la nevoile de aprovizionare a rețe
lei de desfacere cu amănuntul.

Orele efectuate in plus de lucră
torii din comerț și din unitățile 
prestatoare de servicii peste pro
gramul de lucru vor fi compensate 
Drin acordarea de timp liber in pe
rioada următoare sărbătorilor de 
Iarnă sau plătite conform dispozi
țiilor in vigoare.

Direcțiile comerciale județene și 
Direcția generală comercială a mu
nicipiului București, întreprinderile 
comerciale cu amănuntul și ridica
ta vor lua măsuri ca in toată a- 
ceastă perioadă să se asigure o 
aprovizionare corespunzătoare a re
țelei comerciale cu intreg fondul de 
mărfuri.

(Agerpres) 

DIN POȘTA REDACȚIEI

FAPTE
OPINII
PROPUNERI

însă «-a pus capăt, acestui „busi
ness".

Ora 12. Un spectacol de stradă de 
o luminoasă savoare : în piața Mi
hai Vlteazu au apărut......mlcromill-
țienli". Așa le spune indrumătoarea 
lor, plutonicra Angola Gațlu, o fată 
frumoasă și serioasă, caro inițiază 
in tainele „meseriei" un grup de 
pionieri din clasa a Vl-a al liceelor 
„Mihal Emincscu" șl „George Coș- 
buc". Cu diagonală albă șl bandero
lă, „mlcromillțlenii" iși fac cu toa
tă conștiinciozitatea datoria.

Ora 19.15. Ce păcat că „mlcromi- 
lițienii" nu s-au aflat in seara aceas

ta pe strada Tra
ian Vuia, in 
dreptul Imobilu
lui cu numărul 
134 : poate că 
fluierul lor ar fi 
împiedicat un 
groaznic accident 
de automobil. Dar 
poți să plantezi 
lingă fiecare pie
ton un om caro 
să-1 indrume cum 
să treacă strada ? 

Un tinăr, mun
citor la „Tele- 
constructia", toc
mai ieșea din 
casa surorii sale.

Era cam amețit : sora a încer
cat să-1 rețină, zicînd că nu-1 lasă 
in st.are de ebrietate pe stradă. 
Dar el nici n-a vrut să audă. A in- 
depăriat-o cu brutalitate și a plecat, 
în clipa cind trecea strada, o ma
șină a apărut din direcția Dejului. 
Șoferul s-a străduit să-1 evite, dar 
tl nărui a intrat cu capul in usa ma
șinii. Rezultatul ? Leziuni grave ale 
cutiei craniene.

Ofițerii de miliție au cercetat cu 
atenție situația și au stabilit totala 
nevinovăție a omului de la volan. 
Căci și acesta e unul din rosturile 
păzitorilor legii : să ferească un om 
de năpasta unei „vinovății fără 
vină".

★
Ziua de lucru a miliției nu s-a 

terminat. De altminteri, aici e pro
gram non-stop. Foc continuu. Focul 
pasiunii pentru lege, adevăr și drep
tate, al încrederii in om. al luptei 
pentru a-i apăra interesele funda
mentale. De cetățean al societății 
noastre socialiste. De om pur și 
simplu.

Victor BÎRLĂDEANU 
Al. MUREȘAN

O 927 000 kWh energie electrică ți 1 750 000 
niC de gQZe s"au economisit> de la începutul anului, la Combina
tul de prelucrare a lemnului din Tg. Jiu. (Ion Găvănegcu, economist, 
C.P.L. Tg. Jiu).

• 20 de ani de muncă rodnică I cooperatorii din eo- 
muna Moftinul Mic, județul Satu-Mare, au sărbătorit, recent, două de
cenii de la înființarea cooperativei agricole de producție din localitate. 
Iată citeva date dintr-un bogat bilanț : valoarea producției globale 
este de 11,5 milioane lei ; valoarea mijloacelor fixe a ajuns la 5.8 mi
lioane lei, față de numai 45 000 lei cit era in anul constituirii coo
perativei, iar valoarea unei norme dc muncă s-a ridicat anul acesta 
la 40 lei. față de 11,50 lei cit era cu 10 ani în urmă. (Vaslle Țibîmă, 
muncitor).

© 0 inedită expoziție studențească • 10,1
recent, in holul Universității din Timișoara. Sint expuse apa
rate realizate de studenții timișoreni pe baza unor contracte încheia
te cu întreprinderi din localitate și din țară, proiecte, brevete de in
venții și inovații etc. Rețin in mod deosebit atenția realizările cercu
rilor științifice studențești care au Încheiat, numai in acest an uni
versitar. 141 de contracte cu diverse întreprinderi pentru executarea 
unor lucrări in valoare de peste 6 milioane lei. (Constantin Dănciu- 
lescu, student).

o Depozitul... risipei. Llngă blocul 0D_2 dln “tl|CTU1 
Drumul Taberei, pe aleea Cimpul cu Flori nr. 1, sint lăsate alanda
la, supuse degradării, o mare cantitate de geamuri, cercevele pentru 
ferestre, zeci de grilaje pentru balcoane etc. Cine șl cind va face in
ventarul acestei crase neglijențe ? (Un grup de cetățeni, cartierul 
Drumul Taberei, sector 7, București).

© Noua secție de pictură în ac • Sco,u de 
artă Suceava, a cărei animatoare este profesoara Erica Popa, a des
chis, luna aceasta, expoziții in orașele Botoșani. Rădăuți, Suceava și 
Șiret. înfățișind coloritul gingaș al florilor, frumusețile naturii, pre
cum și unele compoziții și motive populare, tablourile expuse de ar
tiștii amatori suceveni se bucura de unanime aprecieri din partea 
publicului vizitator. (Gheorghe Lîvădaru, corespondent voluntar).

pilot — prima de acest fel din țară — unde se vor efectua studii și 
cercetări de gerontologie și geriatrie, (Romulus Serb, profesor).

o Să fie într-un ceas bun I Ne adresâm “"d““'« «ta- 
ției C.F.R. Cluj cu rugămintea de a lua măsuri pentru urgentarea 
reparării ceasului gării, care a fost demontat cam de multă vreme. 
Nu de alta, dar o gară fără ceas e ca o pădure fără.., cuc. (Gh. Ben
ga, pensionar. Cluj).

o 0 instalație modernă de sudură automată au 
realizat, de curînd, un grup de specialiști, condus de ing. Petru Sto- 
ianovici, dip cadrul întreprinderii mecanice de material rulant Paș
cani. Prin folosirea ei la linia tehnologică de confecționare a tam
poanelor se înlocuiește sudura manuală ce trebuie executată de 
5 muncitori și se realizează economii la electrozii de sudură in va
loare de 500 000 lei anual. (Vasile Zaharia, tehnician).

o Vinovății să plătească. In Iuna februari9 ac- !n 
curtea cooperativei de consum din orașul Buzias au fost descărcate 
circa 10 000 kg de var. Pare de necrezut, dar conducerea acestei uni
tăți comerciale in loc să ia măsuri pentru a fi depozitat intr-o ma
gazie și apoi distribuit cetățenilor l-a lăsat să-1 degradeze ploile, 
(loan Gheorghe, strada Primăriei nr. 5, Buzlaș, județul Timiș).

© organe^or competente să suplimenteze, cu cel
puțin încă un vagon, trenul automotor accelerat care circulă pe dis
tanta București — Zimnicea. prin Alexandria, și retur. Capacitatea ac
tuală a trenului este mult prea mică in raport cu numărul solicitan- 
ților care circulă pe această rută. (Al. Iamandaclie, inginer, Bucu
rești).

________________________ J

Despre o activitate care... 
nu există

ÎN SATELE ȘI COMUNELE JUDEȚULUI MEHEDINȚI
Cum acționează echi

pele de control obștesc in 
comunele și satele din 
județul Mehedinți ? Incer- 
cind să aflăm răspuns la 
această intrebare, ne-am 
adresat recent mai mul
tor factori de răspundere, 
învestiți cu atribuții pre
cise in acest domeniu.

...Primul interlocutor : 
Ion Finea, președintele 
consiliului comunal F.U.S. 
din Cujmir.

— Cu citva timp in ur
mă — ne spune dinsul — 
echipele de control ob
ștesc desfășurau o activi
tate necorespunzătoare, 
insă prin măsurile pe ca
re le-am luat la nivelul 
consiliului comunal... și 
ne inșiră o serie de amă
nunte, dindu-ne de înțe
les că lucrurile s-au 
schimbat. Cum anume ? 
Iată rezultatul investiga
țiilor noastre : in nici o 
unitate de servire a popu
lației din comună (frize
rie, cizmărie, atelier fo
to. croitorie de damă și 
bărbați, atelier de repa
rat radio și televizoare), 
în nici o instituție de cul
tură nu s-a efectuat pină 
in prezent nici măcar un 
control din partea echi
pelor obștești. Din cele 8 
echipe din comună, doar 
2 (conduse de Marin Zo- 
rlcobei și Ioana pitpea. 
care merită toate felicită
rile) și-au început activi
tatea. S-a ajuns pină 
acolo ineît nici nu se 
mai știe practic cine anu

me face parte din aceste 
echipe.

...Comuna Gruia.
— Controlul obștesc, ne 

spune Constantin Calea, 
președintele consiliului 
comunal F.U.S., ne-a 
cam scăpat din ve
dere și de aceea nu 
se pot spune prea multe 
lucruri concrete pe aceas
tă temă.

Adăugăm noi : din cele 
trei echipe existente in 
comună, doar una a mers 
pe teren.

... Comuna Gîrla Marc. 
Cite controale au efectuat 
echipele cetățenești din 
comuna dv. ? Ce pro
puneri au venit din 
partea lor ? Reușesc să se 
intîlnească lunar membrii 
echipelor cetățenești pen
tru a-și exercita atribu
țiile primite ? La toate 
aceste intrebări, adresate 
președintelui consiliului 
comunal F.U.S., tovarășul 
Aurel Cergă, ni s-a dat 
un singur răspuns : echi
pele de control obștesc 
nu-și fac datoria, nedes- 
fășurind pe parcursul în
tregului an nici un fel de 
activitate.

...Ne-am deplasat și în 
comunele Voloiac, stîngă- 
ceaua, Broștcni, Bicleși, 
Malovăț și Tîmna. Nici 
aici situația nu este mai 
bună. De ce ? Pentru că 
nimeni, nu se ocupă de 
îndrumarea echipelor.

In Ioc de concluzie, a- 
dresăm următoarea intre
bare membrilor comisiei 
județene do coordonare a 
activității dc control 
obștesc : ați fost vreoda

tă prin comunele vizate 
in rindurile de față ? Da
că nu — și cele consta
tate de noi ne fac să

credem că nu ați fost — 
așteptăm efectele proxi
melor dumneavoastr' de
plasări.

DIN POȘTA RUBRICII
o în răspunsul trimis redacției de către Consiliul 

municipal F.U.S. din Brăila ca urmare a articolului 
„Experiența bună nu trebuie ținută... la ciorap" se 
arată intre altele : „Mulțumindu-vă pentru ajutorul 
concret pe care ni l-ați acordat prin popularizarea 
unor rezultate bune și prin observațiile critice judi
cioase, referitoare la activitatea de control obștesc din 
municipiul nostru, dorim să vă aducem la cunoștință 
că după apariția articolului a avut loc — în organiza
rea consiliului municipal F.U.S. — o instruire cu 
caracter de schimb de experiență, la care au participat 
toate echipele din sectorul comerțului. Menționăm tot
odată că, in continuare, ne propunem elaborarea unei 
tematici de pregătire a echipelor și de organizare a 
unor schimburi de experiență și Întâlniri cu cetățenii. 
Se vor organiza întâlniri intre responsabilii echipelor 
și conducerile unităților controlate etc.“.

o Sub semnătura președintelui Consiliului municipal 
F.U.S. din Brașov am primit la redacție următorul 
răspuns : „Critica făcută in articolul “Un semnal critic 
de la Brașov» o considerăm întemeiată și. in același 
timp, un ajutor in activitatea de control obștesc, pen
tru care vă mulțumim. La nivelul municipiului s-au 
luat măsuri pentru a fi cuprinse in control toate uni
tățile de transport in comun, precum si Oficiul nentru 
construirea de locuințe proprietate personală. Pină in 
prezent au fost controlate liniile 5. 6. 7. 9 si 9 barat ale 
I.T.B., Autobaza I.T.B. și Autobaza Călători. Acțiunea 
continuă".

©Din Grojdibodu, județul Olt, Cristacho Sâlceanu ne 
scrie câ in prezent activitatea echipelor de control ob
ștesc din comună este total nesatisfăcătoare, probabil, 
apreciază corespondentul nostru, pe lingă lipsa de 
preocupare a celor direct vizați, slaba activitate a echi
pelor de control obștesc se datorește șl unei deficiențe 
organizatorice : echipelor li s-au repartizat pentru ve
rificare aproape cite 15 unități, iar fiecare unitate 
trebuie verificată cel puțin o dată pe lună...

Rubricâ realizați de
Mihai IONESCU 
Virgil TATARU
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S-a propus, s-a aplaudat
și prea iute s-a uitat
. Adunarcj generali a oamenilor muncii a luat stirslt începe sta

diul trecerii la aplicarea hotâririlor el. .Udltll unei Intense activi- 
tați in vederea materializării propunerilor făcute, căutării celor 
mai viabile soluții de creștere a eficienței economice in întreprindere. 
Așa trebuie să se procedeze in practică. Trebuie să avem in vedere 
ca adunările generale Ale oamenilor muncii să dezbată problemele de 
bază ale întreprinderii — planul, perspectivele dezvoltării, rezultatele 
activității, bilanțul, problemele sociale, sublinia tovarășul Nicolac 
Ceausescu la rt o nta consfătuire de la C.C. al P.C.R. cu primii .«a- 
creiari și secretarii cu problemele organizatorice ai comitetelor jude- 

ne de partid și ai municipiului București. Adunarea generală’ tre
buie să devină intr-adevăr organul suprem de conducere și control 
al activității întreprinderilor.

Din vasta problematică ce conferă 
Bdunarii generale a oamenilor mun
cii calitatea de for suprem de con
ducere și control a activității între
prinderilor. nc vom opri in cele ce 
urmează asupra unui singur asoect : 
concret, care este stadiul valorifică
rii propunerilor formulate dc oa
menii muncii ? Este o problemă 
dc maximă importanță și la ordinea 
rilei. in oricare unitate, acum, cind 
•o află in plină actualitate pregăti
rea producției pentru anul 1974. 
Cum se știe, planul pe anul viitor a 
fost dezbătut in fiecare întreprindere 
cu colectivul de oameni a: muncii, 
stab:hndu-se cu acest prilej măsu- 
r.ie tehnice și organizatorice — sim
țitor îmbunătățite pe baza propune
rilor salariaților — care pot garanta 
Îndeplinirea sarcinilor stabilite. 
Esențial cate însă ca ideile noi 
fie neintirziat fructificate.

noi. cei din secție, care beneficiem, 
acum, de condiții de muncă mai 
bune și a ciștigat Întreprinderea, in- 
trucit și randamentul muncii noas
tre este mai mare cu 10—15 la sută 
in fiecare lună.

Ce a ciștigat întreprinderea prin 
materializarea propunerilor ? Un cal
cul efectuat tic comitetul de partid 
este ilustrativ. Eficiența netă : 3,5 
milioane lei.

CÎT DE MULT CONTEAZĂ 
CLIMATUL DE MUNCĂ

sâ

UN MUNCITOR 
CERE AUDIENȚĂ 

LA DIRECTORUL GENERAL

— A fost o audiență mai puțin 
obișnuită — ne spune directorul ge
neral adjunct al Centralei industria
le de prelucrare a lemnului Pipera, 
ing. Aurel Rizca. Solicitantul nu ve
nise pentru o problemă personală, 
ci hotârit să ceară socoteală, să fie 
informat de ce propunerea pe care 
o făcuse cu citva timp in urmă la 
adunarea generală a oamenilor mun
cii — propunere referitoare la în
locuirea plăcilor dc polisteron cu 
deșeuri — nu a fost pusă in apli
care. Din această cauză, după calcu
lele pe care le întocmiseră munci
torii secției 
se iroseau 
plăci.

— Care a _
— Imediat s-a trecut la materia

lizarea acestei proouneri. Critica a- 
dusă nouă, celor din consiliul oame
nilor muncii, a fost justă și a venit 
Ia timp. De ai’.fel. nu este singurul 
exemplu. Din diverse motive, multe 
fiind obiective, unele proouneri încă 
nu s-au aplicat. Muncitorii nu aș
teaptă să se țină o nouă adunare ge
nerală pentru a primi explicații, ci 
intenân ci direct Numai in acest 
an. peste 20 de muncitori au venit 
la conducere solicitind explicații, 
criticind unele stări de lucruri nega
tive, sugerind noi soluții, mai bune, 
mai b’ine gindite, pentru perfecțio
narea activității.

Se cuvine apreciat că aici există 
un asemenea climat de muncă me
nit să 
nentă 
varea 
roase, 
nicidecum să trecem cu _____
alt aspect : mecanismul transpunerii 
operative in viață a tuturor propu
nerilor trebuie să acționeze auto
mat. din partea comitetului oameni
lor muncii, independent — chiar fără 
i se aștepta demersurile munci
torilor. Aici, la ..Pipera", mun
citorii combativi, insistenți, au găsit 
și receptivitatea necesară dir 
tea cadrelor de conducere și 
vențiile lor s-au dovedi- a fi 
tune și eficiente. Iată ce ne 
muncitorul Vasile Hărăbuș :

— La noi in secție s-a aminat de 
vreo 5—6 luni. îmbunătățirea siste
mului de ventilație. Ne-am gindit 
cum să facem pentru a adapta tubu
latura la locurile unde se produceau 
gazele nocive. Cind am fost gata cu 
proiectul m-am dus la tovarășul di
rector general. Am discutat De în
delete. s-au luat măsuri imediate si 
ir. mai puțin de o săptămină proble
ma s-a rezolvat Am avut de ciștigat

de tapițerie, săptâminal
700—800 kilograme de

fost urmarea ?

stimuleze preocuparea perma- 
a salariaților pentru promo- 
idcilor. a propunerilor valo- 
Desigur. aceasta nu înseamnă 

vederea un

. oar
in ter- 
opor- 
spune

Expericnța de pină acum a dove
dit că pentru aplicarea in bune con
diții a propunerilor făcute in adu
nările generale trebuie * ’ '
și un climat propice, 
mai această atmosferă ......... ......
lipsește in unele intreririnderi. Dis
cutăm cu maistrul Traian Baciu, de 
la întreprinderea de materiale izo- 
lante din București :

— Eu am făcut citeva propuneri 
in februarie, gindindu-mâ câ ar fi 
bine ca o parte din muncitorii care 
lucrează la instalațiile pentru produ
cerea covorului PVC să fie trimiși 
pentru specializare la întreprinderea 
din Turda, unde există instalații si
milare. Am mai propus folosirea ju
dicioasă a războaielor de la secția 
de țesut fibre de sticlă ; inițial, a- 
cestea au fost aduse pentru experi
mentare. dar și acum stau acoperite 
de praf, fiind trecute la disponibili
tăți. Se pare insă că propunerile 
mele s-au pierdut pe drum.

— V-ați mai interesat de soarta 
lor ?

— Un timp da : apoi, cind am vă
zut câ s-a creat in jurul meu un cli
mat deloc propice, am renunțat.

— Nu credeți că ar fi fost nece
sar să insistați, sâ cereți explicații, 
să nu abandonați propriile idei ? Nu 
era de datoria dv.. de comunist ?

— Era, dar pentru asemenea insis
tențe am fost retrogradat de către 
fostul inginer-șef.

Aceeași teamă de a nu fi conside
rat un „permanent nemulțumit" o 
manifestă și ing. t-Torea Sarchisian, 
care, de altfel, a avut o contribuție 
serioasă la îmbunătățirea transpor
tului intern.

Evident, nu se poate subscrie la 
poziția exprimată. Dar este absolut 
evident că intr-un climat de muncă 
necorespunzător devine foarte 
voios drumul 
ideilor și 
se. Este 
nefirească, 
moc rației 
aceea 
din inițiativa 
pe sector 
îmbunătățirea climatului 
inlâturindu-se a< - -
siderau întreprinderea ca pe propria 
feudă, câ s-a acționat pentru resta
bilirea unei atmosfere sănătoase dc 
lucru. Dar faptele rămin fapte. De 
ce propunerile formulate in adună
rile generale, intr-un cadru legal, 
trebuiau să facă obiectul unor repe
tate insistențe ale autorilor lor ? Nu 
era obligația comitetului oamenilor 
muncii să le aolice necondiționat ? 
Ce părere are despre aceste lucruri 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, tov. Octavian Pirvu- 
lescu ?

— Este o gravă lipsă a noastră, a 
organului de partid din întreprin
dere că dialogul cu oamenii nu »-a 
desfășurat 
(iile cele 
oamenilor 
pină 
pra 
te și 
rialilor.

să existe 
Or, t oc
to ni fiantă

ane- 
spre materializarea 

propunerilor valoroa- 
o stare de lucruri 
străină principiilor de- 

economice. Tocmai de 
considerăm că este bine că 

a comitetului de partid 
s-au luat măsuri pentru 

' de muncă, 
!i factori care con-

întotdeauna in condi- 
mai bune : comitetul 

muncii nu a informat 
acum, dccit sporadic, asu- 

felului in oare sint primi- 
analizate propunerile sala- 

o parte dintre ei pier-

zlndu-și încrederea in organul de 
conducere colectivă. De altfel, intr-o 
ședință a biroului de partid am făcut 
o analiză a activității comitetului oa
menilor muncii și am stabilit o nouă 
metodă do lucru : săptăminal, prin 
intermediul afișierelor din secții, sa- 
lariații să fie informați asupra mo
dului de realizare a propunerilor pe 
caro le fac nu numai in adunările 
generale, ci și in ședințele de grupe 
sindicale.

JUSTIFICĂRI
PENTRU... PROPUNERI

NEAPLICATE

La începutul lunii august, aduna
rea generala a oamenilor muncii de 
la întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb din Alba lulia a criticat 
cu tărie o serie de deficiențe serioa
se : nerealizarea indicatorilor de 
plan : slaba utilizare a capacităților 
de producție : organizarea necores- 
punzătoare a producției și a muncii. 
Cum era și firesc, lipsurile s-au 
analizat cu răspundere, s-au făcut 
propuneri pentru remedierea lor. Ce 
s-a intimplat timp de patru luni 
cite au trecut de la adunarea 
generală ? Citeva propuneri, ce-i 
drept puține, s-au aplicat cu bune 
rezultate. Altoie insă au fost pur și 
simplu uitate. Așa, de pildă, intro
ducerea acordului global rămînc 
încă o problemă in suspensie, iar 
îmbunătățirea programării produc
ției constituie încă „obiect de stu
diu", lipsa decalajului dintre forje 
și turnătorie și prelucrare și montaj 
continuing să pună grele probleme 
acestui colectiv. Nu intimplător. in- 
tirziind exagerat de mult aplicarea 
acestor măsuri, gradul de utilizare a 
mașinilor-unelte se situează undeva

in jur do 50 la sută. Dacă măsurile 
stabilite so aplicau integral s-ar fi 
putut realiza un indice de utilizare 
de 85 Li sută. întreprinderea fiind in 
măsură să obțină o producție supli
mentară do citeva milioane 
depășind sarcinile de plan.

-- In întreprindere avem 
multe probleme de rezolvat — 
spus ing. loan Bota, directorul 
tății și. totodată, președintele comi
tetului 
rile și 
tirna adunare 
nilor muncii, 
de valoroase, ... __ .............. ____
fructificate. Am intimpinat o serie 
de greutăți in valorificarea lor. Sin- 
tem holăriti să depunem toate efor
turile pentru inlăturarea neajunsu
rilor și aplicarea tuturor măsurilor 
propuse de oamenii muncii.

Anemică autocritică, ținind seama 
de faptul că intrepri<nderea nu-și 
face planul, că utilajele sint slab 
folosite, intr-un cuvint, că organul 
de conducere colectivă de aici nu 
și-a îndeplinit sarcinile, n-a ținut 
scama așa cum trebuie dc cuvîntul 
color care l-au învestit cu atribuții 
de conducere in această unitate, de 
cuvîntul oamenilor muncii. Și o 
semenea realitate nu poate fi acope
rită cu fraze, oricit de frumoase ar 
fi ele.

Pretutindeni, in fiecare între
prindere revine ca o datorie de 
maximă importanță a organizațiilor 
de partid și sindicat să vegheze la 
aplicarea necondiționată a tuturor 
propunerilor formulate de către oa
menii muncii, cu convingerea că pot 
contribui ’ ’ *
economic 
pregătire

lei,

in că 
ne-a 
uni-

oamenilor muncii. Propune- 
măsurile stabilite la ul- 

generală a oame- 
deși sint deosebit 

nu au fost integral

a-

—

nucile s-ar putea ln.să- 
mința direct In teren in 
citeva zile, Iar peste ani 
de aici se vor colege re
colte bogate de fructe. 
Iar arborii vor da o nouă 
înfățișare Împrejurimilor. 
După cite știu, s-a pre
văzut ca pină In 1980 să 
ajungem _ 1'
de nuci. Dacă se vor lua 
măsuri ;
directă de către consiliile 
populare, dacă toți locui
torii satelor și chiar multi 
de la orașe ar pune in 
pămint 3—5 nuci, ne-am 
pomeni, după cițiva ani, 
cu adevărate păduri.

Trebuie să ne punem 
întrebarea : ce se intim- 
plă cu nucii plantați, cu 
cei răsăriți din sămință ? 
Pentru a ajunge cooaci 
mari, ei trebuie îngrijiți. 
Aici este marea proble
mă, deoarece in anii tire- 
cuți s-au făcut multe 
plantații, dar care s-au 
uscat deoarece nimeni nu 
le-a îngrijit. Iată de ce 
trebuie să 6ădim Ia oa
meni dragostea pentru 
acest arbore atit de va
loros. Cu toții să îngri
jim cu migală nucii pe 
care li sădim pină vor 
ajunge arbori mari. Cu 
toții să-i apărăm pe cei 
care au rămas. Și poate 
n-ar fi rău dacă s-ar in
terzice cu desăvlrșire tă
ierile.

Ceea ce am plantat în 
1973 și ceea ce vom 
planta in 1974 vor ajun
ge, fără îndoială, pomi 

■ mari, care ne vor da mul
țumire și satisfacție. Este 
adevărat că roadele le 
vom culege peste 8—10
ani și doar In jurul anu
lui 2 000 acești pomi vor 
ajunge in putere. Să nu 
uităm că noi muncim 
pentru viitor, iar nucul 
va arăta, peste generații, 
cum privim azi lucrurile 

viitor.

au fost foarte bune, sfi- 
dindu-se 150 900 nuci. O 
măsură cum nu sc poate 
ma.1 chibzuită, deoarece 
sint atitea locuri unde 
reușește accs-t copac și se 
așteaptă doar mina omu
lui să le dea o Întrebuin
țare potrivită. Pe coastele

Penl.ru toți cei care Iu
besc pomii, 
constituit un 
mare bucurie desfășura
rea In primăvara acestui 
an a unei ample acțiuni 
în vederea extinderid nu
cului. De mare 
șl do satisfacție, 
lași tirpp, pentru 
dorea numărului 
de pe plaiurile 
devenise, intr-un 
grijorătoare. Am 
ca multi alți copii, la um
bra nucilor falnici de pe 
valea Giloriului Iată de 
ce m-a mihnit mult a- 
tunci cind am văzut cum 
nuci falnici au început 
să cadă sub loviturile to
poarelor. să se clatine in 
fața fierăstraielor.

Pe măsură ce au cres
cut solicitările pentru 
furnire de nuc s-a mic
șorat și numărul pomilor, 
astfel că s-a ajuns ca as
tăzi să constituie In u- 
nele locuri o 
Este adevărat 
frumusețea lui, 
de nuc dă mobilei o în
fățișare deosebită. Orici
ne dorește să aibă casa 
frumos rinduidă și dacă 
avem in vedere zecile de 
mii sau. poate, sutele de 
mii de apartamente noi 
in care s-au mutat oame
nii muncii, ne dăm seama 
cită mobilă a fost nece
sara. Dar ani la rind nu
cii s-au tăiat fără a se 
planta alții in locul lcr. 
Chiar dacă s-au mal să
dit unii in curți, pe lin
gă drumuri 6au chiar în 
livezi masive, mulți s-au 
uscat din lipsă de Îngri
jire.

Socotesc că nu e cazul 
să facem procesul nuci
lor. Problema care se 
pune acum este de a tre
ce la refacerea acestei 
bogății. Soluția a fost gă
sită și ea s-a aplicat in 
primăvara acestui an. 
?ind s-au desfășurat am
ple acțiuni de masă pen
tru plantarea a cit mai 
multi nuci. Am aflat că 
rezultatele acestei acțiuni

natura, a 
prilej de

bucurie 
in acc- 
câ sca
de nuci 
noastre 
fel. in- 
crescut.

raritate, 
că prin 

furnirul

truns rădăcinile acestui 
pom este un lucru bun.

Am aflat, de asemenea, 
că in pepiniere s-au pro
dus 120 000 puieți de nuc 
care vor fi plantați in 
primăvara anului viitor. 
Dar numărul pomilor 
care ar putea prinde ră-

la 10 milioane

CÎȚI NUCI

ATI PLANTAT
ÎN 1973?
CÎȚI VEȚI 
PLANTĂ

ÎN 1974?

de însămințare

dăclni în anul care vine 
ar putea fi mult mai 
mare. De ce spun a- 
ccasta ? Pentru că nucul 
se Înmulțește foarte ușor 
din sămința, adică din 
nuci. Pomii rezultați in 
acest fel sint mult mai 
rezistenți, cresc mai vi
guros. Ar fi bine ca. in 
anul care vine, consiliile 
populare comunale să co
lecteze cite 5 000 de fruc
te care cintăresc 50 kilo-

Fără a apela la 
fonduri de investiții, cu 
ajutorul școlarilor și ce
tățenilor comună.

dealurilor, pe vai, pe 
zgleanțuri de piatră acest 
pom prinde rădăcini pu
ternice, deoarece are o 
capacitate de adaptare și 
aclimatizare foarte mare. 
Dar sint atitea alte locuri 
care pot fi folosite pen
tru a se planta cu nuci : 
marginile drumurilor și 
ale căilor ferate, perde
lele de protecție, poieni
le din păduri și curțile 
de pe lingă casă, unde, 
cu ușurință, iși pot găsi 
loc cite 4—5 nuci. Faptul 
ca. după multi? ani. în a- 
semenea terenuri au pă-

Gheorqhe GH. 
MOHORA
Novaci, județul Gor|

grame.

LA RAFINĂRIA TELEAJENIn cadrul întreprinderii tex
tile din Arad au fost puse in 
funcțiune moderne mașini și 
utilajo tehnologice, majoritatea 
amplasate in spațiile de pro
ducție existente. Pe această ca
le au fost aliniate la fluxul 
productiv al întreprinderii cir
ca 2C0 de noi războaie de țesut, 
care, prin „cadența" lor de mii 
de bătăi pe oră aduc un 
plus de peste 6 milioane mp țe
sături pe an. Sporuri însemnate 
se vor obține prin creșterea ca- 
pac '.ății tehnice de producție, 
in spațiile industriale existente 
sau reamcnnjate, in sectorul 
țesătorici do catifea, al prepa
ra ției de țesături colorate și in 
alte secții. Prezentăm cîțiva din 
harnicii muncitori ai acestui 
colectiv (de la stingă la dreap
ta) : țesătoare» Ana Șiclovan, 
filatoarca Viorica Luca, bobina
toare» Ioana Cazacu, 
toarea Floarea Suciu 
rul Petre Bocior.

prepara
și reglo-

Foto : M. Andreescu

VALOAREA MINUTULUI
(Urmare diD pag. E)

în multe întreprinderi — și nu 
dintre cele mai mici, după cum vom 
vedea in continuare — s-a creat o 
s tuație de-a dreptul paradoxală : in 
vreme ce utilajele stau, dintr-un 
motiv sau altul, in timpul de lucru 
dat. volumul orelor suplimentare 
crește. Cazul unității ..23 August" 
din Capitală. în 11 luni ale anului 
învoirile și concediile fără plată, 
absentele nemotivate și stagnările 
de utilaje (acestea din urmă inre- 
gistrind 240 471 ore mașină) totali
zează 464 658 ore'om. In aceeași pe
rioadă. orele suplimentare au ajuns 
la 631 132 ore om. Dacă raportăm 
această cifră din urmă, la 208 ore 
normale de lucru, prestate de un 
muncitor intr-o lună, rezultă că la 
„23 August" au lucrat suplimentar 
peste 3 000 de oameni, timp de o 
lună întreagă. întrebarea este a- 
ceasta: se regăsește tot acest volum 
de ore prestate după program, acest 
imens efort intr-o producție supli
mentară corespunzătoare și necesară 
societății ? La urma urmelor, pla
nul de producție trebuie realizat in 
programul normal de lucru, in tim
pul stabilit, nu apelindu-se cu ușu
rință la ore suplimentare, care îm
povărează prețul de cost al produc
ției și suprasolicită forța de muncă, 
/.ceasta înseamnă organizare. La o 
privire mai atentă se constată că 
cele mai multe ore suplimentare se 
prestează nu in sectoarele primare, 
..calde" (turnătorii, forjă ș.a.). ci in 
sectoarele de prelucrări și de mon
taj. Rezultă că secțiile calde nu ali
mentează ritmic celelalte sectoare 

întreprinderii, dind naștere la 
Asalturi" in secțiile de concretiza

re și de finalizare a produselor, la 
ore suplimentare și la alte măsuri 
de improvizație, costisitoare pentru 
producție.

Chiar și acest singur exemplu de
monstrează cit de realistă este in
dicația dată de secretarul general 
aî partidului la plenara comună 
din noiembrie a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării

Economice și Sociale : „Punînd un 
accent corespunzător, in conformi
tate cu legislația țării, pe buna or
ganizare a producției și a muncii, 
pe întărirea disciplinei, este nece
sar să acționăm cu toată fermita
tea pentru reducerea orelor supli
mentare. care sint cu totul nejusti
ficate in raport cu gradul de folo
sire a capacităților de producție și 
a timpului de lucru". Indicație de 
natură să orienteze comitetele oa
menilor muncii, organizațiile de 
partid și sindicale iri activitatea din 
anul viitor privind utilizarea cu 
valoare maximă pentru producție a 
timpului de lucru, a întregului 
potențial tehnic și uman de care 
dispun intreprinderile industriale.

In paralel cu latura organizatorică 
a problemei in discuție mai există 
și una, nu mai puțin importantă, 
care il privește direct pe om, care 
vizează conștiința acestuia. Reali
zările noastre de pină acum ne dau 
tuturor temeiul să afirmăm că a- 
vem azi. in industrie, cadre capa
bile și silitoare, oameni minunați 
care fac lucruri cu totul remarca
bile. Realizarea înainte de termen, 
adeseori cu lun*i de zile, a planului 
pe primii trei ani ai cincinalului de 
către colectivele industriale din 
multe județe este exemplul cel mai 
recent. Ar fi de prisos să amintim 
unor asemenea fruntași că prezența 
la lucru și întărirea disciplinei sir.ț 
obligații elementare, cind ei s-au și 
situat cu mult deasupra acestor ce
rințe. Dar oare toți gindesc și ac
ționează asemenea lor ? Absențele 
unor muncitori de lingă mașinile- 
unelte din fabrici, de lingă insta
lații ne dovedesc că mai sint încă 
destule de făcut pentru a se ajunge 
la un consens in opinii și acțiuni. 
Cu alte cuvinte, disciplina in pro
ducție nu s-a întronat peste lot, in 
industrie și pe șantiere, absențele 
motivate sau nu constituind încă un 
serios obstacol in folosirea raționa
lă a mașinilor și a timpului de lu
cru in general.

Supunem atenției și un alt aspect 
al aceleiași probleme. Valoarea de 
3.3 milioane lei a minutului de lu-

cru în industrie corespunde nive
lului producției globale industriale 
realizate in acest an. Cit va valora 
insă minutul in anii ce vin. t>nind 
seama de ritmurile accelerate ale 
dezvoltării industriale ? Și, ducind 
lucrurile mai departe : valoarea de 
3,3 milioane lei a minutului de lu
cru de azi corespunde gradului de 
folosire a mașinilor și utilajelor din 
prezent. Este de la sine înțeles că 
fabricind produse de complexitate 
tehnică ridicată, cu tehnologii mai 
moderne și mai rapide, valoarea 
minutului crește substanțial. Spu
nând aceasta ajungem să privim 
altfel lucrurile. Prezența la lucru 
este obligatorie, dar nu reprezintă 
totul. O participare mai activă a 
fiecăruia la modernizarea procese
lor tehnologice și a produselor, de 
la planșetă și pină la banda de 
montaj, o încărcare mai deplină a 
mașinilor, o contribuție personală 
mai bine simțită la ridicarea efi
cienței activității întreprinderilor 
vor face să realizăm, intr-un minut, 
o producție industrială cu mult mai 
marc și mai valoroasă, ceea ce se 
va răsfringe pozitiv asupra venitu
lui national și. Implicit, asupra ni
velului nostru de viață. Sint moti
ve pentru care pledăm ca. odată cu 
îmbunătățirea muncii de organizare 
in întreprinderi, organele și orga
nizațiile de partid să dezvolte și 
să diversifice astfel munca politică 
incit folosi ~eh din plin a fiecărui 
minut de lucru să devină o ches
tiune de conștiință pentru fiecare 
om. o problemă de etică și de echi
tate socialistă.

Partidul și statul nostru fac marj 
eforturi pentru investiții, pentru a 
asigura in continuare dezvoltarea 
rapidă a industriei și. pe această 
bază, progresul întregii societăți. Să 
nu uităm insă că azi. cind un minut 
de lucru valorează 3.3 milioane lei, 
investiția cea mai eficientă și tot
odată cea mal convenabilă dintre 
toate stă in miinlie noastre. Această 
investiție se numește folosirea ra
țională. cu un inalt randament, a 
timpului de lucru — adevărat „te
zaur1* social.

la îmbunătățirea bilanțului 
pe acest an și la o bună 
a producției anului viitor.

Adrian POPESCU 
Ștefan DINiCA

Reiatind in luna august a.c. despre 
adunarea generala a oamcniâor mun
cii de la I. M. Căpeni, ziarul nostru 
releva că minerii au criticat atunci, 
îndreptățit, situația nernuițumitoare 
dm producție. Deși colectivul între
prinderii a depus, in car.cue și in 
abatajele subterane, eforturi deose- 

' ' ' primul

dat

bite, totuși rezultatele din 
semestru nu s-au ridicat la nivelul 
sarcinilor stabilite prin plan. Acum 
sinteni la sfirșitul semestrului doi. 
Cu ce bilanț se prezintă minerii de 
la Căpeni Ia finele celui de-al treilea 
an al cincinalului ? Conducerea în
treprinderii. Centrala cărbunelui Pe
troșani, Ministerul Minelor. Petro
lului și Geoiogie; au trecut de înda
tă la aplicarea de măsuri tehnico- 
organizalorice cuprinzătoare, care să 
înlăture neajunsurile semnalate de 
mineri ?

Așa cum ni s-a recomandat și la 
Comitetul județean Covasna al 
P.C.R., ne-am concentrat investiga
țiile asupra noilor investiții produc
tive dale in funcțiune in cadrul în
treprinderii. Se știe, atingerea la 
termenul prevăzut și chiar mai de
vreme a parametrilor tehnico-econo- 
mici proiectați nu este o chestiune 
facultativă, ci o sarcină esen
țială, subliniată in repetate rin- 
duri de conducerea part.dului. Nici 
o clipă nu poate sta sub semnul 
bunăvoinței celor care au realizat 
proiectele, au contractat și livrat u- 
tilajele, au montat și exploatează 
noile mașini și instalații îndeplini
rea unei asemenea sarcini majore. 
Dimpotrivă, realizarea în termen a 
producției stabilite prin proiect, in
tegrarea organică și ritmică in acti
vitatea din întreprindere a noilor 
capacități constituie o cerință obli
gatorie, de o covârșitoare importanță 
pentru economia națională. Or. toc
mai această necesitate nu s-a înțe
les in cazul a două din importantele 
investiții edificate în actualul cinci
nal La I.M. Căpeni. Cu toate că de 
nivelul cantitativ și calitativ al pro
ducției lor depinde, in mod hotări- 
tor. nu numai bilanțul economic al 
acestui an, ci și dacă unitatea iși va 
îndeplini sau nu sarcinile sporite 
ce-i revin in 1974.

— In 11 luni a.c. — ne spunea in
ginerul-șef Nagy Ștefan, colectivul 
întreprinderii a extras, peste plan, 
mai mult de 15 000 tone lignit, deși 
numărul muncitorilor a fost. în acest 
răstimp, sub nivelul necesar.

— Planul productivității muncii in 
unități naturale, pe tonă post, s-a 
îndeplinit in această perioadă in 
proporție de 100,4 la sută, comple
tează tov. Csinta Emeric. șeful bi
roului planificare.

— Judecind lucrurile după acesto 
realizări, putem ințelege că I. M 
Căpeni a încheiat activitatea pe 11 
luni din acest an cu rezultate eco
nomico-financiare bune ?

...Clipe penibile, de adincă liniște, 
se scurg in biroul ‘ ‘ *
Ceea ce s-a ciștigat cu sirg în cari
ere și In abatajele subterane 
risipit in altă parte, adică in noua 
fabrică de brichetare a lignitului, 
pusă in funcțiune In aprilie a.c. Ii 
vom spune de acum inoolo instalația

de b?.chetare nr. 2. De la ing. 
Gheorghc Flack, director adjunct la 
sucursala județeană Covasna a Băn
cii de Investiții, am reținut :

— Investiția aceasta ne-a
multe dureri de cap, deși este prin
tre cele mai importante in actualul 
cincinal in județ. împreună cu in
stalația de brichetare nr. 1. această 
nouă fabrică trebuie sâ asigure, in 
anul Viitor, o valorificare superioa
ră a întregii cantități de lignit de 
la I. M. Căpeni. Or, din aprilie a.c., 
cind s-a declarat pusă in funcțiune, 
și pină in prezent, noii instalații i 
s-au descoperit fel de fel de nea- 
juny.iri. S-au propu«. și in continua
re se propun, modificări, doar, doar 
se va depăși impasul critic.

INTERVENȚIA OPERATIVĂ 
A CENTRALEI Șl MINISTE
RULUI DE RESORT ESTE MAI 

MULT DECÎT NECESARĂ

lnginerului-șef.

s-a

— Adică ?
— Inițial, se avea In vedere ca pa

rametrii proiectați să fie atinși Ia 1 
noiembrie a.c., apoi termenul s-a 
decalat pentru 1 ianuarie 1974. Deo
camdată 
tare nr. 
sută din 
ruperi.

— Dacă nu vom fi ajutați să se 
remedieze mai repede toate defec
țiunile existente de la noua instala
ție de brichetare, incit cel mai tirziu 
în iunie 1974 să se realizeze para
metrii proiectați, atunci îndeplinirea 
sarcinilor cconomico-financiare ale 
anului următor va fi pusă din nou 
sub semnul întrebării — apreciază 
deschis inginerul-șef.

De aceeași părere este și Ion 
Georgescu, secretarul comitetului de 
parlid de la I. M. Căpeni. Nu intrăm 
in amănunte tehnice. Se impune să 
se dea neintirziat curs propunerii 
făcute de tov. Nagy Ștefan, pe care 
o considerăm îndreptățită :

— Toți cei care au stat în străină
tate, pe banii statului, pentru con
tractarea și achiziționarea utilajelor 
de la fabrica de brichetare nr. 2 să 
fie obligați să vină aici. Ș| să nu 
plece pină cind utilajele nu vor 
funcționa așa cum s-a prevăzut la 
contractarea lor. Nu mai putem to
lera pierderile. In 10 luni din acest 
an, datorită funcționării necorespun- 
zătoare a instalației nr. 2 de briche
tase, s-au înregistrat maț mult de 
10 milioane de lei pierderi.

Așa cum remarca și tov. ing. 
Drunek Zoltăn, secretar pentru pro
blemele economice al Comitetului 
județean Co vas na al P.C.R.. este 
stringent necesar ca factorii ce con
cură la această investiție să se 
reunească grabnic Ia Baraolt. ȘI, la 
fața locului, să analizeze ce mal este 
nevoie să se întreprindă pentru ea

insă instalația de briche- 
2 lucrează doar cu 45 la 
capacitate și cu dese intre-

noua instalație să atingă grabnic pa
rametrii proiectați.

Cum stau lucrurile în sectorul de 
extracție ? ..Silozul de 500 tone, de 
la sectorul Baraolt-est, trebuia să fie 
gata in trimestrul trecut, să asigure 
astfel bune condiții pentru sporirea 
producției, care in 1974 va fi. in acest 
sector, cu circa 20 la sută mai mare 
față de anul acesta" — ne-a spus 
maistrul Emeric Buzâs, șeful de sec
tor. Dar silozul nu poate fi folosit 
încă, deoarece — după cum ne rela
ta același interlocutor — constructo
rul (T.C.M.M. din București), lotul 
Feldioara. a lucrat astă-vară foarte 
puțin aici, iar acum mai are cîțiva 
oameni pe șantier care stau. Gerul 
la Baraolt e așa ’ 
se mai pot turna 
motiv, in silozul 
pot depozita maț 
tone, ceea ce se 
asupra posibilității de a crește pro- 
dycția.

— Și ar mai fi o problemă, ne spu
nea maistrul.

— Care ?
— Ritmicitatea transporturilor cu 

autobasculantele seamănă la noi cu 
o... babă șchioapă. Să dau exemplu 
trei zile. La 1 decembrie a.c. s-au 
transportat 604 tone lignit ; la 5 de
cembrie — cind a fost ofițer de ser
viciu pe întreprindere tovarășul di
rector Arcadie Boros — transportul 
a mers șnur, s-au realizat peste 1 000 
de tone. La 10 decembrie iar am 
scăzut la 766 de tone.

— Din ce cauză acest „ferăstrău" ?
— La nivelul întreprinderii, ne-a 

relatat inginerul-șef, se resimte o 
mare lipsă dc piese de schimb pen
tru autobasculante. Pentru celelalte 
utilaje — transportoare, ventilatoare, 
trolii ș.a. s-a procurat de acum a- 
proape jumătate din necesarul pie
selor de schimb pentru producția 
trimestrului I din anul viitor. Circa 
10 la sută din acest necesar se reali
zează apoi prin autoutilare.

Spuneau minerii 
Baraolt-est :

— Dacă vom avea asigurate sufi
ciente mijloace de 
ele vor funcționa ritmic și intens, 
dacă silozul nou va fi pus in func
țiune nu mai tirziu de trimestru] I 

• 1974. atunci — deși nu avem numă
rul de muncitori la nivelul planului, 
și, odată cu deschiderea de noi ga
lerii, această necesitate sporește me
reu — ne simțim In stare să reali
zăm șl să depășim prevederile cu
prinse in planul mobilizator al anu
lui în care peste clteva zile vom 
păși. Pentru că vrem să îndeplinim 
și noi cincinalul mai devreme.

La I. M. Căpeni sint numeroase 
argumentele harnicului colectiv că 
întreaga activitate poate să urce pe 
treptele eficienței economice stabi
lite prin planul de stat al anului ur
mător. Râmi ne ca forurile de resort 
din centrală și minister să soluțio
neze neintirziat problemele cu care 
se confruntă 
hotărlțl să-și 
cinile de plan

de strașnic câ nu 
betoane. Din acest 
improvizat nu se 

mult de 15—20 de 
răsfrânge negativ

de la sectorul

transport, dacă

minerii de aici, ferm 
onoreze integra] sar- 
din anul 1974.

Sever UTAN 
Tomttrl GEZA

ți
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I tarea de perdele de protecție cu apă 

caldă. Ideea, aplicată operativ, a
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Ideea deosebit de valoroasă : „Să 
economisim un kWh la fiecare 1 000 l 
de lei producție" — aparține Corn- ‘ 
binatului petrochimic Brazi. De aici l 
a pornit chemarea către unitățile > 
industriale din Ploiești. Colectivul ) 
Rafinăriei Teleajen, analizindu-și i 
rezervele, a răspuns Brazilor : ,,Ne ’ 
angajăm să depășim prevederile ț 
din chemare. Vom fi mai gospodari, i 
vom pune barieră oricărei risipe de ) 
energie". |

De la lansarea întrecerii nu a i 
trecut mult timp. Recent, la ‘ 
Rafinăria Teleajen ing. Ion Ba- l 
samac, șeful atelierului energetic, .' 
care avea o strictă evidență la zi, ) 
ne-a spus : „De la 15 noiembrie și t 
pină la 15 decembrie s-au inregis- ) 
trat economii de 130 000 de kWh e- ( 
nergie electrică, 800 tone abur și 60 / 
de tone combustibil convențional, ț 
față de prevederile de plan. Dacă 1 
ne referim numai la energia elec- ’ 
trică, am economisit 1,5 kWh la 1 000 l 
de lei producție. La obținerea a- < 
cestor rezultate — r ‘ 
să le apreciez ca 
și-au adus contribuția ...... .......
maiștrii, inginerii de la instalațiile 
de dezasfaltare D.A.V.-2, aditivi
polifuncționali D.A.-l, D.V.-l,
C.T.-l, precum și de la secția ter
mocentrală și atelierul energetic. 
Șefii unor formații de lucru nu 
5-au limitat la stingerea unor cor
puri de iluminat, ci au căutat chiar . 
schimbarea unor tehnologii de l 
producție". ■

— Vă rugăm să exemplificați.
— Iată, de pildă, maistrul Gheor- | 

ghe Frinculescu, de la atelierul c- i 
nergetic, s-a gindit să evite dubla 1 
pompare de alimentare cu apă de ( 
puț la instalația de aditivi, precum . 
și funcționarea in sens schimbat 1 
pe timp friguros a ventilatoarelor de i 
pe turnul cu tiraj forțat prin mon- '

.a obținerea a- < 
mi-aș permite ) 

importante — ' 
ițla operatorii, ’

I ț j ț
I

dus la o economie de energie elec
trică numai in 10 zile de 20 000 | 
kWh. Alte inițiative au fost valori- , 
ficate și in cadrul instalațiilor ‘ 
D.A.V.-2, unde s-a înlocuit aburul | 
viu folosit la preincălzitoarele de 
combustibil cu abur uzat suprain- | 

. călzlt în cuptorul instalației ; în < 
) cadrul instalației de dszasfaltare, * 
i unde s-a trecut la folosirea căldurii | 
1 fibrelor de propan pentru preincăl- i 
l zirea materiei prime, precum și la ’ 
' stația centrală de recirculare a apei ) 
ț din blocul de ulei, unde s-a pus in 1 
i funcțiune o pompă cu motor de 55 ’ 
* kW in locul uneia cu motor de 115 i

kw-
/ — Ce s-a întreprins în ce pri- i
) vește raționalizarea iluminatului ? |
| — In instalațiile tehnologice. In t
, spațiile de producție sau adminis- * 
) trative s-au scos din funcțiune pes- l 
L te 2 500 de corpuri de iluminat, mai 
’ mult de 500 numai in ultima săptă- } 
I mină. Desigur, rezervele noastre nu t 
i sint epuizate. Am format colective ’ 
1 din cel mai buni comuniști, opera- i 
L tori, ingineri, tehnicieni, care caută <’ 
’ să reducă mai departe consumul ț 
| energetic pe tona de produse fabri- 1 
i cate. ’

Constantln CAPRARU 
corespondentul „Scînteil"

I
1

Penl.ru
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REPUBLICA -
1947-1973 mărețu[ ideal

„Crearea republicii constituie o încununare a luptei duse de-a lungul 
secolelor de poporul român, de forțele sale înaintate, pentru eliberare 
națională și socială, pentru neatirnare, progres social și o viață mai bună. 
Făurirea republicii a devenit posibilă in condițiile sociale noi, create după 
eliberarea țării, ale profundelor schimbări democratice, revoluționare care 
s-au produs In societatea românească și ale acțiunilor de masă pentru 
răsturnarea claselor exploatatoare și cucerirea puterii de către proletariat 
In alianță cu țărănimea".

NICOLAE CEAUȘESCU

IDEEA DE REPUBLICA 8-a afirmat de-o lungul Istoriei noastre in 
strinsa legătura cu lupta poporului pentru păstrarea ființei naționale, 
pentru libertate și Independență, pentru democrație și progres, con- 
centrind aspirații fundamentale care au însoțit permanent efortul 
maselor spre o viață mal bună. Cel mul buni fii al acestui pămint 
ou gindlt șl au acționat consecvent pentru afirmarea Idealului re
publican și realizarea acestei forme superioare de organizare 
statală.

Pagina de față adună gindurl șl atitudini elocvente ale unor mar
cante personalități ale vieții politice șl spirituale, ale Istoriei noastre 
care, in momente, pe căi șl cu mijloace diferite au contribuit la 
afirmarea Idealului republican, au contestat vehement o monarhie 
nedorită, ostilă progresului șl democrației, sau au omagiat, odată 
cu întregul nostru popor, realizarea visului republican.

O idee pătrunde in conștiințe:

„De nevoie e ca românii 
sâ se întocmească 

in republică democratică"

Pe steagul luptei, 

permanența unui gind:

„Dinastia la noi este 
contra traditiunilor" 

■>

..Ce duhul cit de sărac si slobod 
decit împăratul de poftă robit, mai 
bogat este ; si robul drept, decit ti
ranul strimb mai taxe este, că cela

„în republecă — omul să rădică 
La vrednicia sa cea deplină, 

Fie de viță mare sau mică, 
Aibă-avuție multă sau puțină, 

Totuș asemene drepturi are 
Cu cela care este mai mare.

Lui e patria ca dulce mamă,
Iar’cl patrii ca ș-un băiat; 

Și nu-în zădar fiul ei să cheamă,
Căci îi dă hrană, viață, stat, 

Om slobod îl face și viteaz,
Ea-I mîngăe-în vreme de năcaz. (...)

în răpublecă-s toți cetățenii 
Frați și fii a unii maice bune,

Ei sînt a țării deobște moștenii, 
Legea pre toți asemene-i pune, 

Și de-are carevaș osăbire,
E singur cel cu-îmbunătățire“.

..Republica este un stat în care 
oamenii adunați îngrijesc singuri 
de soarta lor, fără a-și pune stă- 
pini pe cap, avind in lucrarea lor 
drept regulă dreptatea și drept 

frăția... Zic republică demo- 
crstă ca să arăt că puterea statu
lui și drepturile lui trebuie să fie 
in mina întregului popor și a o 
deosebi de republica aristocratică...

Intr-o republică poporul nu as
cultă decit slujbașii aleși de dinsul 
chiar, cu treabă hotărită și pe vre
me hotărîtâ. Acești slujbași 6int 
deopotrivă cu ceilalți oameni. Ei 
poruncesc in numele poporului și 
sînt datori a lucra numai pentru 
dinsul... Așadar, de nevoie e ca ro- 
miir.ii să se întocmească in repu
blic democratică... stat in care oa
menii aduna’i îngrijesc singuri de 
soarta lor. fără a-și pune stăpini 
pe cap. avind in lucrarea lor drept 
regulă dreptatea și drept țintă 
frăția”.

Nicolae BĂLCESCU

....Astăzi este o singură luptă, in 
toata Europa ; ea este lupta intre 
libertate și tiranie, intre popoli și

nastiî Dinastiile se string și-și 
dau mina din toate părțile spre 
a-și propti tronurile ce se surpă și 
to.-.tă speranța ce le-a mai rămas 
(neînțelegerea și învrăjbirea 
popoarelor intre dinsele”.

Cezar BOLLIAC

..în republică trebuie să domine 
și să guverneze numai dereptul și 
dcrc-ptatea. pentru ca națiunea ro- 
r.-. .-.ă să poată viețui in etern libe
ră si nedependentă supt scutul a- 
cestora. să-și poată esplica și apăra 
viata fizică și spirituală si a se 
bucura de una pace și prosperitate 
comune. Maiestatea poporului ro- 
m .r. e însăși potestatea (puterea) 
supremă cc-ea ce i se cuvine lui și 
numai lui in toată întinderea teri
toriului lui, a indivizilor săi, a 

întreg, iar cesta in suflet blruiaște, 
de care lucru de multe ori și ade
sea s-au văzut”.

Dimitrie CANTEMIR

Ion BUDAI-DELEANU

scopurilor și a negoțiilor sale națio
nale".

Simion BĂRNUTIU

..Voim o republică română și o 
s-o dobindim indată ce ne vom 
uni cu noi înșine și cu celelalte 
popoare revoluționare, mai ales 
acum, cind se va deschide lupta cea 
mare intre tiranie și libertate, in
tre privilegiați și popoare”.

C. A. ROSETTI
..Noi nu credem în oameni provi

dențiali, reformele pe care le 
așteptăm, nici le dorim să vină din 
partea vreunul liberator așezat pe 
tron și purtind titlul de rege... Noi 
așteptăm emanciparea politică și 
economică de la partide și mai cu 
seamă de la masele însăși popu
lare... Prin urmare in loc să um
blăm după paliative sau după 
schimbarea unui rău prin altul, 
părerea este ca să începem a pre
para spiritele pentru o altă formă 
de guvemămint in care rege și 
dinastie să lipsească”.

Gh. PANU

„Noi. socialiștii democrați, dacă 
vroim sincer dezrobirea muncito
rilor. dacă vroim desființarea mo
narhiei... atunci trebuie să căutăm 
să distrugem rădăcinile, temeliile 
acestor instituțiuni. Dacă noi vom 
reuși ca mijloacele de producere, 
unelte și pămint să nu fie in mina- 
unel singure clase, ci in mina na
țiunii întregi, atunci nici o clasă 
nu mai atirnă de alta, nici o cla
să nu mai poate stăpini prin sil
nicie pe alta, atunci domnia bur
gheziei va dispărea, domnia silni
ciei și a jafului nu vor mai fi. al
cătuirea societății de azi va pieri 
cu toate instltuțiunile ei".
Constantin DOBROGEANU- 
GHEREA

..în combaterea ce-i voi face mâ 
voi servi de fapte și vă voi arăta 
că ea este nu numai un rău, ci și 
o absurditate : 1. Dinastia la noi 
este contra tradițiunilor ; 2. Dinas
tiile au cauzat întotdeauna sufe
rințe și nenorociri națiunilor ; 3. 
Dinastia este o uzurpațjune a pro
prietății naționale ; 4. Dinastia este 
contra principiilor și aspirațiunilor 
către care țintește lumea modernă. 
Niciodată România nu va voi să 
priceapă ce mai este și dinastia, 
fiindcă ca știe din mosi-strămoși că 
țara aceasta nu este moșia lui 
vodă”.

Ion HELIADE RADULESCU

..Cei mai nalți si mai veninoși 
nori sunt monarhii (...) Trăsnetele 
lor cu care ruină, sacă. ucid po- 
poară întregi sunt rezbelele”.

Mihai EMINESCU

„în concertul de lingușiri, în a- 
cest duo al îmbunătățirilor cu îm
buibați!, desculții și flăminzii, bat
jocoriți! și asupriți!, înșelații și 
stăpiniții nu au ce căuta. La tot 
alaiul, la toată pompa, la toată în
scenarea asta burghezo-monarhistă. 
poporul muncitor nu are ce căuta. 
Lăsat pradă sărăciei și necazului, 
împovărat sub greutatea unui trai 
de rob, muncitorul nu se poate bu
cura de parada poruncită. El știe că 
tot fastul și toată poleiala curței, 
toată găteala și toate pregătirile 
înaltei burghezimi sînt rodul mun- 
oei lui, stoarse prin legea stăpîni- 
rei".

Anton BACALBAȘA

„Unul rîde, altul plînge 
Și mereu mîinile-și fringe: 
Unul e un domnitor, 
Celălalt, bietul popor.
Dacă rîde, e că-i vine, 
îmbibat de prea mult bine. 
Vrei să rîzi și tu, popor ?
Ia-ți dreptul de domnitor"

N. T. ORĂȘANU

„■"Toboșar, vă cer iertare, 
Fi-va oare ce-am aflat ?... 
Mi s-a spus cu-ncredințare,

La palat,
La palat,

La palat c-ar fi mezat !*

Ce să facă toboșarul 
Singur fără ajutor ?... 
în tăcere-și bea amarul, 
Căci stă mort acest popor! 
Dar ridice-se odată
Ca un val înfuriat
Și-i dau mîna mea îndată —

La palat,
La palat,

Țara nu va sta-n mezat!“
Alexandru MACEDONSKI

„Un comediante de bravură 
Joacă de patruzeci de ani 
Făcînd enormă tevatură 

..Vina mea e cu totul alta. Crima 
mea e neasemănat mai mare.

Am scris limpede, ritos, pe șleau 
ce cred și cc gindesc. Nu mi-am 
viril miinile pinâ la coate in viste- 
ria statului, e drept. In schimb am 
strigat in gura mare : «Săriți ! 
Hoții ! Hoți de bani. Hoți de urne. 
Hoți de legi, de constituții și de 
conștiințe-. Am sugerat, ireveren
țios, suveranului : «Sire, ia seama, 
de toate păcatele guvernanților, in 
cele din urmă, in fața miniei popu
lare și-a istoriei implacabile, regii 
au răspuns totdeauna cu coroana și, 
adeseori, cu viața lor»“.

N. D. COCEA

„Regele călugăr trăiește retras ca 
o cucuvaie și numai ochii din cind 
in cind i se zăresc, fumurii, ro
tunzi și reci ca doi bulgări de 
camfor. Șarpele vrăjește de sub 
copac, cu scinteia privirii, păsările 
naive, amețite pe ramuri, și ele 
coboară dormind, cu aripile strin- 
se, către arcul de venin, frămintat 
de nerăbdare, jos, printre flori. Că
lugărul cu coroană de oțel pe frun
te a ipnotizat o țară. Singuri ochii 
lui, in care sticlesc o sută de enig
me, au putut supune voia și liber
tatea fecioarei din coșciug... Au în
ghețat energiile, au încovoiat hotă- 
ririle, au strămutat ținta fiștecărei 
arme, și dacă apele ar fi avut un 
scop omenesc, le-ar fi întors și pe 
ele din matca lor și le-ar fi zăprit 
izvoarele de-a pururi. Sufletul nos
tru e robul acestei căutături de 
diavol ginditor”.

Tudor ARGHEZI

în faț-a niște gogomani

Nobil metal nu e oțelul 
Dar scump destul, destul

de greu... 
Ca rol fu mare mititelul ! 
Hai, gogomani, la jubileu !”

I. L. CARAGIALE

„Minciuna stă cu regele
la masă... 

Doar asta-i cam de multișor 
poveste : 

De cînd sînt regi, de cînd 
minciuna este, 

Duc laolaltă cea mai bună 
casă”.

Alexandru VLAHUJA

„Eroi de luptă, lei plini de foc, 
Lăsați odată bietul noroc, 
Lăsați blăstămul

pe ciocoime, 
Și-n Ioc ca tronuri să zidiți, 
Cu lacrimi calde

să le stropiți, 
în focul luptei zvîrliți domnie, 
Tot ce vă arde și vă sfîșie... 
Și-atunci cu toții striga-vom 

poate : 
Trăiască sfînta libertate

Constantin MILLE

în Piața Palatului poporul sărbătorește proclamarea republicii

Omagiu marii fapte a poporului:

„Abolirea instituției monarhice 
Înseamnă eliminarea unei piedici 
serioase in dezvoltarea României 
pe calea democrației populare. De 
aceea, muncitorii cu brațele și cu 
mintea, de la orașe și sate au pri
mit cu un sentiment de profundă 
bucurie libertatea ce și-au ciști- 
gat-o, de a-și putea înfăptui forma 
de stat, care să corespundă năzuin
țelor lor pe drumul progresului so
cial și al asigurării independenței 
și suveranității naționale”.

Petru GROZA

„Poporul român și-a dobindit 
acum libertatea de a-și da forma 
de stat cea mai potrivită cu aspi
rațiile sale firești, republica popu
lară... Nici o piedică nu mai stă 
acum in calea dezvoltării depline a 
democrației noastre populare meni
tă să asigure tuturor celor ce mun
cesc, cu brațele sau cu mintea, 
bunăstarea materială și culturală și 
care să constituie garanția suvera
nității și independenței țării noas-

C. I. PARHON

„Noua Republică Populară Româ
nă este patria dreptății pentru 
muncitorii de toate categoriile, de 
la orașe și de la țară”.

Mihail SADOVEANU

„Republica, hulită și demonstrată 
ca o imposibilitate pentru Româ
nia, s-a instalat fără zgomot și ati
tudini teatrale ; nu s-a stricat nimic 
și nu s-a simțit rău nimic. Românii 
știu să se gospodărească in țara lor 
cu simplicitate și hărnicie”.

Tudor ARGHEZI

„In situația României, o putere 
executivă emanată de la popor este 
instrumentul cel mai sigur, deoare- 
oe poporul cu instinctul său nu 
greșește niciodată... înainte deci, 
fără șovăire spre întărirea tinerei 
instituții. Republică vrea să zică 
res-publica, lucru public, avem, 
așadar, de acum încolo toți o parte 
de responsabilitate in propășirea 
țârii. Cuvîntul nostru de ordine 
este azi : „Să fim alături de patrie, 
să slujim RES-PUBLICA”.

George CĂLINESCU

„Timpul istoric, fie lung, fie 
scurt, poate dobindi profil de epocă 
datorită realizărilor umane care ii 
circumscriu și-1 definitivează... In- 
tr-un răstimp scurt, dar foarte li

niar desfășurat, s-au înregistrat in 
patria noastră atitea prefaceri și 
realizări, că. privind, te miri pe 
alocuri cum spațiul, cu coordonate

„Pe drumul nou de muncă și de pace,
Tu pregătești mulțimilor sărace
Un trai mai bun și-o frunte mai înaltă.

Slăvită fii, republică română... 
în horă, astăzi, mînă-n altă mînă,
Te vom sluji cu toții laolaltă !”

Victor EFTIMIU

..In ziua de 30 Decembrie 1947 am 
început să respirăm normal...

Noi am știut că republica făurită 
atunci nu va fi doar o ameliorare 
a cadrului politic al regimului ine
galității și exploatării sociale, ci va 
fi un nou cadru, o nouă bază po
litică. Știam că va fi un vest mint 
larg, pentru un trup gigantic și 
pentru o statură ‘monumentală, in 
care poporul se va simți liber, care

„Ascultă :
E vuietul de mare al mulțimii,
Sînt vulturii de vînt ai înălțimii, 
Rîsul bălai al holdei ce va crește, 
Și trăsnetul ce bezna-ngălbenește.
Din rîul de curele nesfîrșit,
Din steagul nostru viu ca o făptură,
Din cadrul pumnilor, nebiruit —
Un grai de foc aleg și-o altă gură, .
Ca să te cînt, suind, în răsărit!”

Eugen JEBELEANU

..De atitea ori prinși în iureșul 
activităților zilnice nu avem poate 
răgazul să ne dăm mai bine seama 
ce timp concentrat am trăit și 
trăim : dar știm cu toții că intr-un 
răstimp istoric infim, o țară pur
tind o grea moștenire social-istorică 
oferă imaginea unei republici noi, 
vast șantier al construcției și crea

„Te-nalți mereu. Răsar ca din pămînt 
palate mîndre, albe ca de nea.
Și tu ești altul, și eu altul sînt 1 
Istoria ta, astăzi, e și-a mea !”

- „La noi în țară, pe vatra pro
prie cu specificul ei bimilenar, 
procesul construcției socialiste în
cepe propriu-zis odată cu înlătu
rarea regimului monarhic și cu 
proclamarea republicii la 30 De
cembrie 1947. Era o cotitură ca 
după o grea călătorie, prin munți, 
cu coborișuri, alunecușuri, urcu
șuri, cind deodată te pomenești 

le sale verticale și orizontale, le 
încape pe toate”.

Lucian BLAGA

ii va îngădui mișcarea cea mai vie, 
gesturile cele mai îndrăznețe, in 
care țara, ieșită din inchirceala ei 
seculară, va putea, in sfirșit. crește 
necontenit. Această țară avea sâ 
crească de aci Înainte, intr-un 
singur an cit creșteau altele in 
zece, sau in douăzeci".

Zaharia STANCU

ției pe toate planurile. Glasul ei 
se face din ce in ce mai mult auzit 
și ascultat pe arena mondială pen
tru că este glasul rațiunii și expri
mă rațiunea de a fi a unei națiuni 
întregi”.

Titus POPOVICI

Kiss JENO
pe-o culme visată, dezvăluită din 
ceață cu un orizont larg sub un 
răsărit de soare, cu alte creste șl 
culmi, șl mal înalte, in depărtare 
și care se cereau escaladate, pentru 
ca oamenii muncii să-și realizeze 
destinul”.

Mihai BENIUC

Ilustrații antimonarhice din presa vremii

Ilustrație din 1860 Io poezia 
antimonarhică ..Lupul moralist" 

o lui Gr. Alexandrescu

„Republica — ciudată plantă, 

cu cit o lovești mal tare cu atit 

crește mal puternică", llustroție 

din revista „Ghimpele" 1870

..Adevăratul jubileu", ilustrație
apărută in „Adevărul" la 11 

mal 1907

tN întreaga |a«a au avut ioc ieri 
INFLACARÂTE MANIFESTAȚII 
pentru Republica Populară Română

„Scinteia" consemnează marea victorie a po
porului condus de partidul comunist

Intr p

Marea Adunare Națională o adoptat
CONSTITUȚIA REPUMKH SOCIALISTE ROMANIA

„Tinerețea republicii" de Iulian Olariu „Scinteia" aduce la cunoștința cititorilor săi un 
eveniment memorabil
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Mai buna cunoaștere reciprocă duce la apropiere și prietenie Intre popoare, ta Inte- 
p’VS V 'nrrcdfrc Internaționala, Ia pace șl progres. Pornind de In acest considerent, 
Partidul Comunist Român stimulează larg schimburile de vizite; in acest cadru, zeci șl zeci 

-,a dllerile ziare. aqentli de presă, posturi de radio și televiziune din toate 
colturile lumii sosesc anual rn tara noastră, avind posibilitatea de a cunoaște la lata lo
cului, din convorbiri cu iactorii de răspundere, de multe ori din Interviuri acordate perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, peisajul patriei, realizările socialismului, preocupările 
de viilor ale poporului, aportul României socialiste la promovarea idealurilor păcii, Inde
pendentei si proq resului popoarelor. In spiritul acestei orientări a partidului șl din însăr
cinarea conducerii de partid. ..Scînlcla" arc, an de an, ca oaspeți dragi șl stimat), un mare 
număr de colegi din redacțiile ziarelor centrale din țările socialiste, ale orqanclor de presă 
ale partidelor comuniste trăiești, din tinerele state independente, din celelalte lărl. Ne 
produce satisfacție să constatăm că, răspunrind Interesului viu al popoarelor respective, 
oaspeții noștri împărtășesc cu căldură cititorilor lor impresii culese în cursul acestor vizite, 
aducind prin aceasta o contribuție la întărirea prieteniei și solidarității intre popoare.

Reproducem în această pagină cîteva 
tarile lor de oaspeți ai ziarului nostru.

extrase din articolele publicate în presa din

mai înalt nivel de creșlerd 
industrială. Dar acum so
cietatea a ajuns intr-un sta
diu in care se consideră ne
cesar să se înfăptuiască ceva 
mai mult decit continuarea 
efortului de industrializare. 
Do exemplu, se consideră 
necesar să so dea o aten
ție mai mare echității so
ciale și. In același timp, 
să se asigure o participare 
tot mai largă la luarea an
gajamentelor colective și la 
decizii. Această participare 
este astfel concepută incit 
să acționeze ca un in
dispensabil factor mo
trice al succesului. Ceea 
ce este interesant in dez
baterile comuniștilor
mâni — între altele cele 
de la Conferința Națională 
a P.C.R. — este modul u- 
nitar cum se pun aceste 
probleme, sintetizat in for
mula construirii ..societății 
socialiste multilateral dez-

FRAVDA (U.R.S.S.)
ro-

JENMINJIBAO (R. P. Chineză)

Realizările
socialismului

’Z.șinil», construcțiile, 
macaralele înălțate spre 
cer. clădirile moderne ale 
noilor combinate reprezin
tă detalii definitorii ale 
peisajului românesc actual. 
In fiecare oraș, la fiecare 
construcție pe care am avut 
prilejul să o vizităm re
marcăm pecetea timpului. 
Industrializarea restringe 
tot mal mult peisajul ve
tust. șterge vechiul mod 
de viață, schimbă întregul 
aspect al regiunilor si lo
calităților. Construcția de 
mașini, care este conside
rată aici pe drept cuvint 
ca una din cele mai im
portante ramuri ale econo
miei naționale, a căpătat un 
avint neobișnuit. In com
parație cu anul 1938. pro
ducția acesteia a crescut 
de multe zeci de ori și re
prezintă in momentul de 
față peste un sfert din 
producția globală a repu
blicii. Mai există, desigur, 
greutăți. probleme nere
zolvate. dar tara merge cu 
încredere înainte, constru
iește societatea socialistă 
dezvoltată.

Departe de București, in 
ramificația de nord a Car- 
paților. lucrează minerii 
bazinului carbonifer Baia

Mare. Anul trecut. în cin
stea aniversării republicii, 
cele mai bune brigăzi ale 
minerilor băimăreni au or
ganizat o largă mișcare de 
schimb de experiență in
tre maeștrii abatajelor. Bri
gadierul Gheorghe Prun- 
duș. împreună cu un grup 
de inovatori, a fost oaspe
tele muncitorilor din mina 
învecinată și, in decurs de 
două luni, a lucrat cu ei, 
umăr la umăr, le-a dezvă
luit loate „secretele" mă
iestriei e x cava ți ilor-record. 
Rezultatele ? Insușindu-și 
metodele oaspeților, mine
rii de la Toroioaga și Gura 
Văii au terminat planul a- 
nual cu 50 de zile înainte 
de termen, dind zeci de mii 
de tone peste plan.

— Victoria fiecăruia din
tre noi este victoria tutu
ror oamenilor muncii, o 
realizare a întregului popor 
muncitor — ne-au spus mi
nerit

Astfel. în procesul mun
cii creatoare se naște omul 
nou al României socialiste,. 
stăpin pe soarta sa și fău
ritor al fericirii sale.

Capacitățile creatoare 
ale poporului

Cu peste 2 500 de ani în 
urmă, strămoșii românilor, 
dacii, au fertilizat cu su
doarea lor aceste melea
guri. In prezent, harnicul 
și viteazul popor român 
făurește cu miini proprii pe 
acest pămint fertil gran
dioasa operă de construire 
a socialismului.

De la litoralul Mării Ne
gre pină la granița din 
vest, din capitală — Bucu
rești — pină in orașele în
depărtate de munte, pre
tutindeni se face auzită 
chemarea entuziastă : „Să 
indeplinim cincinalul îna
inte de termen și in con
diții calitativ superioare". 
Această mobilizatoare che
mare la luptă a generat un 
entuziasm general pe toate 
fronturile construcției din 
România. Participant» la 
demonstrația de la 23 Au
gust din București scandau 
ritmic : „Cincinalul înainte 
de termen!. Cincinalul îna
inte de termen !“ Ei dădeau 
astfel expresie deplină în
crederii ferme a poporului 
român in accelerarea con
strucției patriei, luptind cu 
minutele și secundele.

Pentru 
binatului 
pe care 
prețios _____ ____ .
fiecare secundă. Văzindu-i 
cum muncesc, nu e greu să 
înțelegi de ce producția a- 
cestui combinat a sporit 
considerabil de la un an la 
altul. La fel. cei 1 500 mun
citori ai Combinatului pe
trochimic Pitești se intrec 
cu timpul.

...Astăzi, poporul român, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, merge înainte 
fără a se lăsa înduplecat 
de nici o dificultate. Har
nicul și viteazul popor ro
mân. învingind diferite 

gi*eutăți, a construit in 
8 ani o hidrocentrală- 
gigant renumită in Eu
ropa. Construcția hidro
centralei de la Porțile 
de Fier ilustrează din 
plin voința și capacitățile 
creatoare ale 
mân.

poporului ro-

GRUP 
ZIARIȘTI

UN 
DE 
CHINEZI

voltate". Firește, nu se Ig
noră, ci. dimpotrivă, se 
spune clar că in dezvolta
rea unei societăți socia
liste persistă contradicții 
și ele trebuie înfruntate.

In România se manifes
tă o voință hotăritâ de a 
participa activ la viața in
ternațională. Expresie a ți
nui asemenea efort sint si 
propunerile privind se
curitatea europeană. In 
același timp. România în
țelege deosebit do bine pre
ocupările statelor așa-zisei 
..lumi a treia". Toate a- 
cestea, în numele unei vi
ziuni politice in care toate 
țările, mici sau mari, au 
un cuvint de spus, un inte
res autonom de apărat, o 
contribuție de dat la solu
ționarea problemelor co
mune.

medic corespunde la fie
care 600 de locuitori.

Socialism înseamnă, de 
asemenea, siguranța zilei 
de miine, înseamnă posi
bilitatea ca fiecare Individ 
să-și poată dezvolta din 
plin aptitudinile sale și. de 
aceea, invățămîntul este 
la indemîna tuturor cetă
țenilor.

Toate aceste constatări 
făcute in România ne a-

juta pe noi. comuniștii co- 
lumbieni, să desfășurăm o 
muncă mai conștientă pen
tru a acredita convingerea 
că singura posibilitate de 
a realiza o viață fericită 
pentru poporul nostru este 
socialismul — astăzi rea
litate pe o vastă intindere 
a lumii.

Ylra CASTRO

LE FIGARO (Franța)

Conducătorul putriot

Giuseppe BOFFA

VOLKSSTIMME (Austria)

muncitorii Com- 
siderurgic Galați, 
l-am vizitat, este 

fiecare minut,

Dacă Înainte vreme se 
exportau prin Constanta 
doar cereale, oi și petrol, 
astăzi se constată o schim
bare radicală în profilul 
comerțului României so
cialiste. Petrolul nu mai 
este exportat in formă 
brută. Sint. de asemenea, 
exportate utilaje petroliere 
și sonde care realizează 
forări pină la adincimi de 
5 000 m. Multe alte feluri 
de mașini constituie arti
cole de export.

De pe vaporașul care ne 
plimbă prin port ni se 
deschide o panoramă im
presionantă : Constanța de 
altădată se pierde in an
samblurile blocurilor mo
derne. iar acolo unde se 
termină vechiul port. în
cepe cel nou — de trei ori 
mai mare. Adincimea nou
lui port este de 14 metri. 
Vase cu un tonaj de pină 
la 80 000 
in port.

t pot intra acum 
Au fost înălțate,

de asemenea, două diguri 
de cite 2.5 km lungime, al
cătuit? din așa-numiții sta- 
pilopozi — o inovație a in
ginerilor români.

In portul Constanța lu
crează circa 15 000 oameni. 
Prin miinile acestora trec 
majoritatea mărfurilor im
portate și exportate. $i 
poarta României spre lume 
va fi încă lărgită. Ne pro
punem să ajungem, la ni
velul unor mari porturi 
mediteraneene — mi se 
spune la administrația por
tului.

Ambițioase sint și alte 
planuri pe care le are 
România in legătură cu le
găturile ei pe apă. La cițiva 
kilometri spre sud de Con
stanța, la Agigea. va fi ca
pătul 
cărui 
luate.

Secretarul general al 
partidului arată așa cum 
l-am văzut, atit de des 
la adunările oficiale, la 
congresele sau ședințe
le Comitetului Central : 
alert, cu privire vie. scrută
toare. Nu are in față nici 
un fel de texte prefabri
cate. Secretarul general 
al partidului răspunde 
..direct" întrebărilor ce i se 
pun și nu evită nici una. 
Președintele Ceaușescu tre
ce drept maestru in arta 
cuvintului. pe care o prac
tică cu degajare.

Ceea ce dorește președin
tele Ceaușescu, care consi
deră că planul cincinal poa
te să fie realizat in 4 ani și 
jumătate, este randamentul.

El ne face in acest sens o 
demonstrație elocventa, 
răspunsurile sale sint pre
cise. Știe ce vrea și unde 
vrea să ajungă. Tot secre
tul reușitei sale vine din 
dorința sa arzătoare de a 
face din România o țară 
Industrializată in care fie
care român să poată trăi 
ca om demn. Patriotul e 
dublat aici dc un condu
cător care nu admite ju
mătățile de măsură sau a- 
parențele inșelătoare. Dar 
cu o artă perfectă a poli
ticii.

Michel P. HAMELET 
Jacques GUILLEME- 
BRULON

ETUMBA (Republica Populară Congo)

Imaginea unei națiuni 
libere, independente

marelui canal, ale 
lucrări vor fi re-

Otto JANECEK

RABOTNICESCO DELO (R. P. Bulgaria)

V. GHERASIMOV 
S. PETUHOV » RumâniiROUMANIK SOCIALIȘTI n
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1 tr-o monu
mentală din București iși 
are sediul Muzeul de isto- 
r.e a Partidului Comunist 
Român, a mișcării revolu
ționare și democratice din 
România. Străbătindu-i să
lile, ți se derulează ca in
tr-o peliculă cinematogra
fică istoria veche și cea 
contemporană a Românie'.: 
lupți țăranilor pentru pă
mint. a altor categorii de 
oameni ai muncii pentru li
bertate și democrație ; apoi 
lupta proletariatului impo- 
TT.’ca capitalismului, lupta 
Partidului Comunist Român 
pentru crearea Frontului 
Muncitoresc Unit : demon
strații de masă aie cercu
rilor largi ale forțelor pro- 
gresiste și ’patnotice, con
duse de partid. împotriva 
d.ctaturii fasciste. In docu
mente și panouri au rămas 
ce-a pururi vii momentele 
istorice ale insurecției na
ționale antifasciste, lupte.e

armatei romane, umăr la 
umăr cu glorioșii ostași 
sovietici, pentru izgonirea 
ocupanților fasciști de pe 
pămintul natal. Ai impre
sia că din ruine și cenușă, 
dar și din entuziasmul ge
neral s-a născut România 
nouă, socialistă.

Oriunde ai merge în 
țară, orice ai vizita — sat 
sau oraș, cooperativă sau 
întreprindere — pretutin
deni vei intilni astăzi oa
meni preocupați de rezol
varea sarcinilor trasate de 
partid, pretutindeni prima 
convorbire se va referi la 
succesele obținute și pla
nurile trasate.

Calea Republicii Socia
liste România este calea 
care duce la edificarea so
cialismului și comunismu
lui și 
buție 
lumii

Wie Marseille 
und Genua“ 
Hanfixi, ns S«.4*fc-n b«f «•fcrwlziw pfină

Gyîrak. vărosok. emberek j

E plăcut să trăiești în 
România ! Peste tot. at
mosferă de muncă, voie 
buna și destindere. Un 
triplu aspect, poate con
tradictoriu in aparență, 
dar care iși găsește o ex
presie deplină in origina
litatea evidentă a unui po
por care, după secole de 
luptă eroică împotriva a- 
supritorllor 6trăini, și-a 
luat, odată cu insurecția 
antifascistă armată de la 
23 August 1944, un decisiv 
avint constructiv. România 
de azi oferă imaginea unei 
națiuni libere și indepen
dente. Poporul român, și 
împreună cu el minorită
țile naționale — maghiari, 
germani, sirbi etc — tră
iește intr-un cadru geogra

fic înclntător, se bucură de 
binefacerile unei culturi 
înfloritoare și unei edu
cații fundamentale care 
promovează unitatea, per
severența și dinamismul.

Obiectivul final al edu
cației este, așa cum am 
putut să ne dăm seama 
in cursul unoi* convorbiri, 
dezvoltarea și înflorirea 
personalității umane. în
treaga activitate culturală 
pornește de la principiul, 
care ni se pare cel mai de
mocratic, de a se asigura 
maselor deplin acces la 
izvoarele învățăturii. In 
acest scop, statul socialist 
pune la dispoziție toate 
mijloacele necesare.

Hilaire OKOBE

L’HUMANITE (Franța)

Un ansamblu armonios

care aduce 
concretă la 
socialiste.

o contri- 
intărirea

Grigor ILIEV

NEPSZABADSAG (R. P. Ungară)

Fabrici, orașe, oameni

Oaspetelui care vizitează 
cooperativa agricolă de 
product,ie ..8 Ma.“ din Co- 
badin i se prezintă chiar de 
la început numeroasele d.- 
plome și titluri ononf.ee. 
steaguri dispuse pe unul 
din pereții sălii de consi- 
l.u. Aproape că nu există 
vreo ramură a producției 
vegetale sau animaliere in 
care să nu se fi situat in 
frunte.

Pentru a 
prezintă i 
trecut. ’ 
pelează nu — 
bajul cifrelor, c- la expe- 
r.ența propriei vieți ri la 
destinul multor țărani oe 
pe meleagurue dobroge
ne. ..Dacă pe vremuri, de 
sărbători, am fi vrut să ne 
ospețim cu piine de griu. 
ch.ar să fi avut bani s-o 
cumpărăm, trebu-a să par
curgem mari distanțe pen
tru a ne procura faina ne
cesară... Astăzi mincăm 
mămăligă doar atunci cind 
ne vine pofta de ea- îmi 
amintesc, nu aveam nici 
măcar un singur costum 
ca lumea. Atunci cind fă
ceam curte vreunei fete, 
eram nevoit să-mi Împru
mut o haină cit de cit ac
ceptabilă. Pe aici nu s-a

ilustra ce re- 
aceasta față de 

președintele e: a- 
nu numai la lim-

u\Wte"e

^dehadelDanubu

TRYBUNA LUDU (R. P. Polonă)

întrecerea

_ .... ... SuÎâB U

VOIX OUVRIERE (Elveția)

cu timpul Internaționalism

AL-FIKR AL-JADID
(Irak)

Am vizitat pentru a doua oară 
România. Mi-am putut da sea
ma de remarcabilul progres rea
lizat in această țară intr-o serie 
de sectoare de activitate in pe
rioada care s-a scurs de la prima 
mea vizită. Revederea cu Bucu- 
reștiul, cu alto localități mi-a 
permis să constat realizarea u- 
nui amplu program dc construc
ții de locuințe, expresie a preo
cupării susținute pentru soluțio
narea acestei probleme. De ase
menea, au apărut intre timp nu
meroase uzine și fabrici noi. iar 
altele existente pe atunci s-au 
extins. Am vizitat citeva din ele 
și trebuie să mărturisesc că am 
fost impresionai de entuziasmul 
oamenilor muncii, preocupați de 
a asigura continua creștere can
titativă și calitativă a produc
ției. angajați intr-un efort per
severent de a depăși prevede
rile de plan, de a realiza îna
inte de termen actualul cinci
nal.

Jalal AL-DEBAG

HARAVGHI
(Cipru)

Ajuns la București, te impre
sionează, de exemplu, marele 
parc de cultură și odihnă (unul 
dintre foarte multe). E imens și 
foarte frumos, cu lacul său in- 
tins, cu grădinile de flori, cu 
locuri de distracție pentru copii 
și tineret. De asemenea. Bucu- 
reștiul are muzee interesante, 
teatre și baze sportive (care și 
acestea au contribuit ca Româ
nia să se situeze pe un loc de 
frunte in competițiile sporțive 
dintre țările din Balcani). Insti
tuțiile de cultură și de invăță- 
mint sint nenumărate. Spațiile 
verzi in București, ca, de altfel, 
in toată țara, sint abundente.

Savva IOANNU

LIBERTE
(Cotidian regional ol 
P.C.F. — Lille — Franjo)
Partidul Comunist Român este 

animatorul și catalizatorul în
tregii activități. Cu cei peste 
2 200 000 de membri ai săi, el 
constituie o forță motrice consi
derabilă. Partid de guvernămint, 
P.C.R. iși afirmă cu putere rolul 
Său. pond, udă toț.-

Țară'- a-. contrastelor, unde 
handicapurile lăsate de secole 
de dominație itrăină. lipsa unei 
vieți democratice reale inainte 
de instaurarea noului regim, 
ponderea unor tradiții nu puteau 
fi toate depășite intr-un sfert 
de secol. Dar, incontestabil, ex
periența socialistă română, prin 
progresul pe care l-a adus po
porului său, prin ceea ce s-a 
realizat pe calea bunăstării și a 
înfloririi oamenilor, demonstrea
ză superioritatea socialismului 
și în diversitatea de forme pe 
care le îmbracă.

Jean-RENE DESAGE 

MORNING STAR
(Anglia)

Iuliana lucrează la una din 
marile imprimerii ca linotipis- 
tâ — o meserie de înaltă cali
ficare. pe care o practică de 11 
ani. Ca maistru, ea coordonea
ză munca celorlalți lucrători din 
atelier — atit bărbați, cit și fe
mei. Iuliana constituie, proba
bil. un exemplu tipic pentru o 
largă categorie de femei din 
România. Fiecare din ele și-a 
putut dobindi o instrucție și o 
calificare, fiecare are garantate 
independența economică și un 
statut egal. Prin faptul că fe
meile au salarii egale la mun
că egală, că egalitatea este con
sfințită prin lege, că li s-a asi
gurat un larg acces la profe
siuni și meserii calificate s-au 
pus temelii solide deplinei ega
lități intre sexe.

Florence KEYWORTH 

SALONGO
(Zair)

De fapt, întreaga Românie 
formează un peisaj de o bogă
ție și o varietate extraordinare, 
iar numitorul comun este far
mecul. Construcțiile sint în 
România aportul de elită, in 
cursa dezlănțuită către dezvol
tare. Economia României merge 
din progres in progres ; dar 
românii nu se infatuează , con
vinși că sint departe de a fi e- 
puizat toate resursele și toate 
posibilitățile utilizabile in lupta 
continuă pentru dezvoltare. Ea 
însăși in curs de dezvoltare. 
România înțelege foarte bine 
preocupările statelor ce au por
nit recent pe calea progresului 
economic și social. Se poate 
spune că România este o țară 
originală, atit prin felul său de 
viață, cit și prin opțiunile pe 
care le manifestă ; o țară cu 
care e posibil de stabilit con
tacte fructuoase ; o țară de 
unde nu te vei întoarce nicioda
tă decepționat.

Tukulu NDOTMATESO 
KIMBUANDA

LE DRAPEAU ROUGE
(Belgia)

Două aspecte ne-au reținut 
atenția in mod deosebit. In pri
mul rind, descentralizarea, e- 
fectuată la nivelul centralelor 
industriale. In al doilea, demo
crația economică. La ntvelul în
treprinderi i, aceasta se manifes
tă in două ipostaze : adunarea 
generală a salariaților, care dez
bate de două orj pc an dezvol
tarea economică, financiară și 
socială a întreprinderii, și comi
tetul oamenilor muncii, care 
este organul colectiv de condu
cere.'

Andrâ MARTIN

înainte de eliberare, pu
ținele obiective industriale 
erau concentrate in jurul 
citorva orașe — București, 
Ploiești, Constanța etc. în
colo — deșert industrial, o 
mare proprietate moșie
rească și mulțimea țărani
lor săraci. Amintindu-ne 
toate acestea, devine mai 
lesne de înțeles formu
la lansată de Nicolae 
Ceaușescu, în 1969, la al 
X-lea Congres al P.C.R., 
care cheamă la „dezvolta
rea armonioasă, complexă 
și multilaterală, a societății 
socialiste".

In unele țări capitaliste, 
dezvoltarea economiei im
pinge la transformarea in 
deșerturi a unor întregi 
regiuni, considerate ca ne
rentabile. Guvernul român, 
— mai intii, in perioada 
republicii populare, apoi, 
in cea a republicii socia
liste — a procedat cu totul 
invers : a căutat perseve
rent să reînvie regiunile 
pe care vechiul sistem le 
abandonase. Prin aceasta, 
nu numai că se contribuie 
la dezvoltarea economică a 
țării, dar se și suprimă de

calajele in ce privește ni
velul de trai al întregii 
populații. în plus, o ase
menea dezvoltare are un 
rol important in întărirea 
continuă a unității națio
nale.

Efortul de echipare in
dustrială și de creare a 
infrastructurilor necesare 
este vizibil peste tot. Mii 
de kilometri de șosele as
faltate au fost date in 
funcțiune sau complet re- 
amenajate. Pretutindeni 
s-au născut noi uzine, com
binate. Acestea antrenea
ză la rindul lor crearea de 
școli profesionale, de licee 
tehnice, de institute poli
tehnice. indispensabile for
mării de muncitori specia
lizați, de tehnicieni cu pre
gătire superioară și de in
gineri. Expansiunea econo
mică în fiecare regiune la 
care *ne referim este înso
țită de descentralizare 
administrativă. Rezultatele 
sint — trebuie să repetăm 
— destul de spectaculoase 
pentru a nu putea fi trecu
te cu vederea de oricare 
vizitator, chiar și cel mai 
superficial.

George TABARAUD

consecvent
constituie un exemplu edi
ficator pentru felul cum 
este îndeplinită politica de 
industrializare armonioasă 
a tării.

In România crește rapid 
numărul persoanelor ce lu
crează in afara agricul
turii. Ponderea acestei 
populații reprezintă astăzi 
53 la sută din total, pe 
cind In 1950 era doar 25,9 
la sută. Drept efect al 
construirii in ultimii ani a 
unui șir de noi obiective 
economice in zone odinioa
ră lipsite de industrie, a 
crescut in însemnată mă
sură numărul județelor în 
care majoritatea populației 
trăiește din alte activități 
decit cele agrare, locuiește 
în orașe și se bucură pe 
scară din ce in ce mai lar
gă

La Galați vizităm com
binatul siderurgic. Facem 
cunoștință cu secretarul 
organizației de partid. 
George Baroga. care ne-a 
spus printre altele : „Trei 
cuptoare cocsochimice sint 
in funcțiune ; al patrulea 
este in construcție ; alte 
trei sint prevăzute in plan. 
Instalațiile sint la nivelul 
tehnicii mondiale și provin 
din numeroase țări ale 
lumii. Noi, ca de altfel în
treaga țară, intenționăm să 
îndeplinim planul in patru 
an-; Si jumătate".

Putem să-i dăm crezare. 
Combinatul de ia Galați 
nu este o excepție. Este 
un exemplu tipic al ritmu
lui accelerat in care în
treaga țară se transformă 
intr-un stat cu o economie 
dinamică. E de ajuns să a- 
rătâm că încă de pe acum 
industria românească pro
duce de circa 25 de ori mai 
mult decit in 1933. Galațiul

a acestei 
care se 

ritm
promovării li- 
independenței 

popoarelor. Pe scurt, un in
ternaționalism care dorește 
considerarea lumii socia
liste ca un tot. ca o singură 
familie.

încotro merge acum 
România ? Am putea-o de
semna drept un exemplu 
al umanismului, al supe
riorității socialismului, al 
vocației lui universale. 
Poate veți considera că a- 
cestea sint cuvinte mari, 
îndrăznețe, ale condeiului 
nostru. Dar acesta este a- 
devărul. Tinerelul Româ
niei construiește anul 2000 
cu ochii limpezi, larg des
chiși. II construiește 
convingerea utilității 1 
nunate a socialismului.

în favoarea 
bertâții și

întreaga viață 
țări socialiste in 
construiește intr-yn .... 
extraordinar, comunismul 
de mîine și-ar putea găsi 
expresie in clteva noțiuni 
poate cam abstracte la pri
ma vedere, dar care capătă 
un relief impresionant în
dată ce sint ilustrate de 
exemple pe care noi le-am 
avut zilnic sub ochii noș
tri : optimismul realist, 
spiritul revoluționar pozi
tiv.

Politica externă a Româ
niei socialiste? O politică 
axată in întregime pe 
pace, pe deschiderea spre 
lumea Întreagă și. in ace
lași timp, politică de soli
daritate, care se exprimă 
în fiecare moment, in fie
care gest, în fiecare de
mers pe plan internațional

merge

e-rostul luminii 
al radioului... In

1 500 de copii ai 
din 

______ _  __  care au 
trecut de la eliberare. 800 
de tineri de-ai noștri au 
ajuns studenti și absol
venți ai școlilor superioare 
și aj universităților..."

...Două joagăre pentru 
prelucrarea buștenilor a- 
dusi de luntrașii riurilor re
pezi de pe aceste — 
guri, 
dustria' 
Cinci sute de familii, 
șooală. trei prăvălii și 
biserică — asta era 
muna. $i-acum ? Trei 
riașe 
uzina 
ca
cu
11 mii
r frac ta este platforma com
plexului industrial Cinci
zeci de mii de locuitori. 
10 școli elementare. 2 școli 
medii, o școală sportivă și 
numeroase alte 
pretutindeni clădiri noi 
moderne, 
parcuri și 
ceste esie 
neștL

cunoscut
lectrice.
prezent, ___
noștri învață la liceul 
comună. In anii

de cuceririle culturii.
cu 

mi-

: ~z zzzz‘3 melea-
A ceasta a fost ,.in-
“ vechiului Onești.

o 
o 

oo- 
u-

L'UNITÂ (Italio)

Krystyna 
KOSTRZEWA

Maxlmilien 
HORNGACHER

VOZ PROLETARIA (Columbia)

de
un

uzine — rafinăria, 
chimică si fabri- 

» cauciuc sintetic. 
1 efectiv total de 

de muncitori a-

instituții, 
si 

C’J 
A- 
O-

cartiere 
Dori multe, 
noul oraș

Farago JENO

0 prezență vie 
in Europa și in lume

Schimbările in bine sini 
sensibile. Ai impresia unei 
activități mai intense și 
in același timp mai ordo
nate. a unei mai mari bu
nas țări. Sint multe case 
no- sau in construcție De
sigur. mai sint incâ urme 
aie diferentelor din trecut 
intre regiunile istorice ale

toate acestea, e-tării. Cu . 
xistă o arie comună de pro- 
gres In ansamblu.

Drumul de viitor este 
trasat astăzi printr-un plan 
de perspectivă, ale 
previziuni ajung .
1990. deci aproape pină la 
sfirșitul secolului. Dezvol
tarea dorită implică un tot

cărui 
pină in

Siguranța zilei de mîine

Cind clasa muncitoare a 
cucerit puterea. România 
era una din țările cele mai 
înapoiate din Europa. Din 
acel moment, preocuparea 
fundamentală a partidului 
a fost dezvoltarea unei pu
ternice industrii, capabilă 
să susțină un ritm constant 
de creștere.

Crearea unei asemenea 
baze materiale a asigurat 
condiții favorabile pentru

rezolvarea problemelor de 
asistență medicală, locuin
țe, odihnă, protecția copi
lului. Ne-am putut con
vinge de aceasta in timpul 
călătoriilor prin diferite re
giuni, in convorbiri cu mun
citori, țărani, profesori u- 
niversitari. Nivelul de via
ță se ridică permanent. In 
timp ce in Columbia există 
un medic La fiecare 10 000 
locuitori, în România un

AL AMAL (Tunisia)

Calea fertilă
a industrializării

România, țară socialistă, 
a pornit pe drumul indus
trializării luind in conside
rație condițiile concrete 
existente : geografice, eco
nomice și umane. Un o- 
biectiv al eforturilor sus
ținute, depuse de poporul 
român pe calea industria
lizării. este ridicarea 'pa
triei sale in rindul țărilor 
avansate din punct de ve
dere industrial.

Impetuoasa dezvoltare 
industrială se poate vedea 
peste tot : in fiecare județ 
al țării s-au construit și se 
construiesc unități Indus
triale. Construirea Combi
natului siderurgic de la Ga
lați. una din cel« mai mari

unități ale industriei grele 
românești, se înscrie in 
politica statului român de 
ridicare economică si so
cială a tuturor regiunilor 
tării, pentru valorificarea 
resurselor umane De tot 
cuprinsul ei. Muncitorii se 
bucură de toate drepturile 
sindicale și avantajele so- 
cialer Pentru ei au fost 
construite locuințe ; ei au 
asigurată asistenta medi
cală. se bucură de variate 
posibilități de culturalizare 
și recreare.

Abdallah 
AL-KAHLAOUI

ononf.ee
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Epoca noastră înregis
trează o înflorire abun
dentă a literaturii de anti
cipație și in genere a lite
raturii științlfico-fantas- 
tice. incit uneori se paie 
că acest gen este opera 
exclusivă a epocii noastre, 
deși el. de fapt, s-a născut 
in antichitate. Dc ce totuși 
această abundentă anume 
azi ? In anticipația litera
ră. Ipoteza, lăsată de omul 
de știință in punctul N, 
este dusă de fantast pină 
la ultima consecință Imagi
nabilă, acroditîndu-se in 
plan literar și cu mult fo
los pentru gimnastica ima
ginației. ideea imposibilu
lui posibil, cu alte cuvinte 
încrederea intr-o forță o- 
meneascâ teoretic nelimi
tată. așadar in caracterul 
sublim al actului cunoaște- 
riL Prin urmare. ■ ■ • 
literaturii 
tastice. 
cipație, 
pecție, 
acestui 
umană _______
nele „interzise" 
dată științei.

Există in evoluția gindi
rii omenești momente de 
răscruce, cind acumulările 
de ipoteze duc la explozii 
spectaculoase ale științei 
și tehnicii, iar lumea, avind 
incă memoria perioadei in 
care multe dintre ipotezele 
noi păreau riscante sau 
nici nu erau luale in sca
mă in mod public, asistă 
acum la înfăptuirea practi
că. de uz curent, a ceea ce 
numim imposibilul posibil 
și. ca atare, iși lărgește 
brusc raza de absorbție a 
noilor noțiuni sau raza de 
recepție a antenei setei de 
cunoaștere. In această sem
nificație, postul de emisie 
cu aria cea mai largă de 
acțiune este tocmai litera
tura științifico-fantastică.

Dar acest gen are și un 
al doilea rol deopotrivă de 
important, pe acela de edu
cator al îndrăznelii dc a 
fantaza. al încrederii in 
nemărginirea forței ome
nești de gindire si muncă, 
al certitudinii in puterea 
de expansiune a științei 
asupra naturii, al admira
ției pentru curajul pe care 
omul, in ipostaza sa opti
mă. îl dovedește in orice 
împrejurare crucială cind 
e solicitat să facă față unor 
condiții insolite și aparent 
irezolvabile. Iată de ce se 
spune uneori despre fan
tastul științific că este un 
scriitor moralist, iar ade
sea el va adopta in anu
me măsură modalitatea 
alegoriei fabulistice de o 
anume factură, cum făcuse 
încă precursorul său antic 
Lukian din Samosata. tri- 
mițindu-și eroul (Icaro- 
menipp) intr-un zbor pe 
Lună.

Dacă măsura firească a 
tuturor lucrurilor este

omul, criteriile scriitorului 
știinlifico-fantastic de con
fruntare existențială a a- 
cesici măsuri cu mediul 
cosmic trebuie sfi fie ne
greșit bizuite pe noțiuni și 
condiții foarte noi. rhlar 
neobișnuite, care, așa cum 
se vede in scrierile celor 
mni buni autori ai genu
lui, sint in stare să pună 
in valoare cele mai pro
funde însușiri omenești, 
cele mai luminoase trăsă
turi ale acestei ființe care 
a demonstrat că nu se 
teme de forțele oarbe ale 
naturii și că nu 
prea mult 
ce dialectic 
obscure.

Eroul literaturii știin-

intîrzie 
să-și expli- 

fenomenele

multe ori cei mai înzes
trați fantaști dc la noi sau 
de peste hotare.

în zilele noastre. fiind 
îmbelșugată tematic și 
cunoscind modalități va
riate, această literatură
— și la noi. și în alic țări
— cuprinde, am zice, două 
categorii mai largi sau 
două curente, dezvoltate 
ne trunchiul celor două 
tradiții clasice deosebite 
(Jules Verne și H. G. 
Wells), intiia fidelă știin
ței verificabile, cea de-a 
doua abordind ipoteze deo
camdată imposibile sau 
chiar al treilea curent rea
lizat din contopirea celor
lalte două. Indiferent că
rei modalități ii va apar-

lerare, solicitate îndeosebi 
do tineret. căruia I se 
adresează in primul rlnd. 
insă cum este firesc nu 
numai lui. căci nu există 
de fapt literatură bună dc 
circuit închis.

Dacă ne raportăm la pro
ducțiile principale ale ge
nului de la noi. din ulti
mul timp, trebuie să re
marcăm rezultatele citorva 
autori de vocale aut' nti- 
că. și virstnici și mai ti
neri. Fără să facem inven
tarul tuturor tipăriturilor 
specifice, nu vom 
ultimele cărți din 
colecție “ 
a editurii 
mai cu seamă 
Vladimir Colin.

ocoli 
noua 

„Fantastic Club" 
„Albatros", și 

cartea lui 
Capcanele

t

mobilul 
științifico-lan- 

fie că ea face anti- 
fie că face retras - 
este accelerarea 

act de cunoaștere 
îndreptat spre zo- 

deocam-

literatura stiintifico-fantastică
r r

și educarea imaginației prospective
puncte de vedere

țifico-fantastice poate fi 
inventator dc mașini inso
lite. explorator de planete 
și galaxii intangibile, călă
tor in timpul relativist, el 
poate fi chiar robot an
droid. ființă rațională de 
altă structură biologică, 
mașină ginditoare etc., dar 
el nu poate exista ca erou 
literar autentic. încărcat 
de semnificație și de me
saj. decit dacă actele sale 
și raporturile sale cu oa
menii (sau cu făpturile ra
ționale imaginate în uni
vers și omologabile cu no
țiunea de om), cu natura, 
cu obiectele și cu sine 
însuși sint posibile in pla
nul gindirii omenești și in 
perspectiva intereselor u- 
mane. Scriitorul fantast 
poate crea o lume impo
sibilă practic pentru optica 
actuală a științei, dar 
această lume va exista li
terar numai în măsura in 
care iși va fi egală sieși. 
Această lume imaginară 
este deci posibilă in plan 
literar, cu condiția ca tot 
ce se cuprinde in ea să fie 
posibil din punct de vede
re omenesc, iar fantastul 
să-și poată convinge citito
rul că acea lume ireala va 
fi cîndva sau undeva in 
univers intr-adevăr posi
bilă. așa cum izbuteau ad
mirabil înaintașii genului. 
Jules Verne sau H. G. 
Wells, ori cum izbutesc de

ține fantastul, scrierea lui 
ne va reține prin valoarea 
ei artistică și. implicit, 
prin puterea ei de chemare 
spre ideile științifice vi
sate de 
liniștea 
curajul 
aceasta, 
putea _ ____
inriurire morală. ___., .
său il definea o dată admi
rabil G. Călinescu. 
pe Jules Verne și 
autori similari : 
tea fundamentală 
lui julvernian este 
dorea in rațiunea
Pentru el nu există forțe 
incognoscibile, ci numai 
necunoscute temporare. 
Universul c un sistem de 
probleme rezolvabile, iar 
eroul. înainte dc a-și înce
pe aventura, face un stu
diu amănunțit asupra ob
stacolelor po care urmează 
a lo intimpina, examinind 
toate ipotezele și pregătin- 
du-ao in consecință". Desi
gur, eroul cărților științi- 
fico-fantastice moderne se 
găsește adesea in condiții 
imprevizibile, dar condiția 
sa devine literară și con
vingătoare in acest plan, 
cum spunea tot G. Căli
nescu. prin „îndrăzneala 
de a se situa concret in 
condiții ipotetice".

Iată prin urmare secre
tul marii circulații a aces
tei categorii de scrieri li-

științifice
omenire, spre ne
iscoditoare și spre 
omenesc ; iar prin 
fantastul iși va 

exercita forța de
iși 

forța
Mesajul

recitind 
pe alți 

„Caliia- 
a erou- 

incrc- 
umană.

timpului, unde mai ales 
in prima și cea mai impor
tantă povestire („Diver
tisment pentru vrăjitoare") 
ne aflăm față in față cu o 
stare poetică a fanteziei, 
pornită in fond din gene
roasa idee optimistă că 
fantezia umană neavind 
limite, ci un decalaj de 
un pas temporal spre vii
tor. nu are limite nici for
ța umană de 
deci mișcarea ei perpetuă 
spre progres. " 
imaginează un 
se autoverifică și se diri
jează pe sine prin acțiuni 
retrotemporale de corecta
re a trecutului in vederea 
determinării celei mai bune 
dintre variantele posibile 
ale viitorului ; este aci o 
captivantă alegorie care, 
pe lingă prezumția fantas
tică a călătoriilor din vii
tor in trecut, sugerează și 
puterea omului lucid care, 
prin acțiuni raționale asu
pra prezentului, in lumina 
erorilor din trecut. iși 
poate predetermina viito
rul. Lucrurile sint imagi
nate de scriitor intr-o fas
cinantă atmosferă de basm 
științific, unde 
(Mela), creînd la 
cu puterea gindirii imagi
native lumi reale din cea
ță, exclamă uimită ea 
însăși de fapta sa : „Am 
umanizat neantul".

înfăptuire,
Povestirea 

viitor care

eroina 
dorință

Alți fantaști pot vedea 
și latura negativă a unor 
lumi imaginare, oslndind-o 
cu convingere artistică, așa 
cum face in cartea sa re
centă, Țărmul Interzis, 
Horia Aramă, care imagi
nează. cu ajutorul unor 
aparate ascunse discret 
intr-o pereche de butoni 
de aur. „transferul de 
personalitate pe calea ful
gerului nevăzut" ” * 
persoană fizică 
(eroul călătorind 
mai mulți oameni. In care 
zăboveșto cite un răstimp, 
adaplindu-se acestora dar 
și adaptlndu-i sieși), pină 
la renunțarea finală, la 
care eroul ajunge din con
știința zădărniciei unui a- 
semenea act ; astfel, auto
rul își investește alegoria 
cu o bogată poezie tragică.

Citind insă alte două 
cărți recente ale aceleiași 
colecții (Misterioasa sire
nă de Mircea Șerbănescu, 
și Intilnirc cu Hcbc 
Ovidiu Șurianu) 
tăm cu regret, in 
două, mai mult 
exerciții combinatorii 
cit un act de 
științifico-fantastică. 
pildă. O. Șurianu. In 
vestirea „Galbar". 
curgind la reînvierea 
cidcntală a unui străvechi 
marțian dintr-un templu 
de oțel, reia de fapt 
ideea „tinereții fără bă- 
trinețe" pe care basmul 
nostru folcloric a rezol
vat-o cu strălucire.

In asemenea lucrări, alt
fel nu lipsite de anume 
alertețe a narației și de 
unele gesturi de încorpo
rare a științificului in fan
tastic, carențele se observă 
chiar de la scriitura negli
jentă, insă încărcată de 
terminologie emfatică, de 
limbaj lipsit de un echili
bru stilistic, ceea ce do
vedește că adesea 
tele care nu sint 
dinăuntru, ci doar din afa
ră și aranjate ca intr-un 
mozaic, se răzbună pe mi- 
nuitorii lor.

Mai există o colecție : 
publicația bilunară „Po
vestiri științifico-fantasti- 
ce“, care, apărind de un 
deceniu și jumătate, și-a 
acumulat multe merite — 
și de pionierat, si de lan
sare a unor foarte buni 
autori români si străini, 
adesea în „primă audi
ție" — impiinindu-și ro- 

\ Iul multiplu. Act artistic 
încadrat in mișcarea unei 
fantezii romantice, litera
tura științifico-fantastică 
de azi își joacă bine rolul 
numai dacă nu evită omul 
considerat centru de greu
tate intelectuală și morală 
al unei ere revoluționate de 
gindirea științifică mo
dernă. fără prejudecăți in 
fata tainelor naturii.

dintr-o 
tn alta 

„prin"

de 
consta- 

amin-* 
niște 

clc- 
literatură 

Dc 
po
re- 
in-

cuvin- 
privite

Victor KERNBACH

UN ÎNDEMN la actualitate
ÎNSEMNĂRI DESPRE O iNTILNlRE DEZBATERE A TEATRELOR POPULARE

De curind. Mediașul a găzduit o 
interesantă intilnire-dezbatere a 
teatrelor populare. Cu acest prilej, 
s-au schimbat ’ " 
mat diferite 
Dar, mai ales, 
tic, pe scenă, 
educative ale 
subliniindu-se _ .................. ......
diversificare a modalităților scenice 
pe care le pot aborda aceste insti
tuții. Argumentul hotăritor l-au con
stituit înseși spectacolele care au a- 
vut loc. Astfel, dacă Teatrul popu
lar din Mediaș, gazda acestui util 
schimb de experiență, a prezentat 
spectacolul coupă cu piesele intr-un 
act ....Și pe strada noastră" și „Oas
petele din faptul serii" de Horia Lo- 
vinescu, in regia lui Constantin Co- 
drescu. iar Teatrul popular din Lu
goj a oferit o versiune modernă, 
plină do umor și vervă parodică, a 
cunoscutei comedii „Slugă la doi stă- 
pini" de Carlo Goldoni, in regia lui 
Dan Radu Ionescu, Teatrul popular 
din Buzău a reușit să se situeze in 
centrul interesului dezbaterilor, pre- 
zentind un spectacol actual. „Sentin
ța se pronunță azi" de Constantin 
Brăescu. in regia Iul Constantin Co- 
drescu.

Pornind de la fapte reale petrecute 
In municipiul Buzău, de la cazuri de 
tineri certați cu normele eticii și e- 
chității socialiste, ajunși pe banca 
acuzaților pentru furt, violență și 
imoralitate, „Sentința se pronunță 
azi" propune un scenariu de spec
tacol de stringentă actualitate, des- 
chizind un fel de al doilea proces, nu 
al sentințelor penale propriu-zise, ci 
al dezbaterii cauzelor care au favo
rizat aceste abateri, sentințele apar- 
ținind acum opiniei publice, oame
nilor din sală, cu care autorul anga
jează un dialog deschis.

Chiar dacă sub raport dramaturgie 
investigarea cauzelor de ordin social 
nu merge pină la ultimele consecin
țe. problemele fiind deseori numai 
enunțate, iar termenii conflictului 
dramatic posibil de-abia schițați, 
piesa are meritul incontestabil de a 
pune in discuție fapte de viață reale, 
a căror autenticitate le păstrează in
teresul nu numai in localitatea res
pectivă. Semnificația lor morală, con
ținutul lor puternic educativ și sen
timentul responsabilității fiecăruia 
dintre noi pentru tot ceea ce se in
timplă in jurul nostru interesează 
deopotrivă spectatorii din Buzău, ca 
și pe aceia din Mediaș, din Tulcea 
sau din Sighetul Marmației.

Dispunind de un valoros colectiv 
artistic — din care am avut prile
jul să-i apreciem îndeosebi pe prof. 
Maria Olteanu, pe muncitorii Ion 
Cornea. Laurențiu Șaguna și Dan 
ZăineScu, pe cooperatoarea Elena 
Frigescu. pe desenatoarea tehnică 
Mariana Ionescu, dar și pe toți cei
lalți. pentru pasiunea și seriozitatea 
cu care înțeleg să facă teatru de a- 
matori — Teatrul popular din Bu
zău a demonstrat că și spectatorul 
se pronunță azi, că are chiar da-

opinii, s-ău expri- 
puncte de vedere, 

s-a demonstrat prac- 
care pot fi valențele 
unui teatru popular, 
posibilitățile reale de

torla s-o facă și că de acest lucru 
depinde in ultimă instanță eficiența 
educativă a actului dramatic. Specta
torul este implicat in dezbatere ; 
ceea ce se intimplă pe scenă se in- 
limplă astăzi și in jurul lui. ceea ce 
s-a intimplat altora i se poate intim- 
pla și lui Însuși, dacă nu va lua o 
atitudine hotărită. principială și res
ponsabilă in toate raporturile con
viețuirii familiale și sociale. Specta
colul se constituie in factor educativ 
de prim ordin, el nu vrea numai să 
descrie sau să infățișeze, ci militea
ză pentru un scop și vrea să deter
mine o atitudine activă, combativă, 
reprezentația Teatrului popular din

Buzău reallzind acest lucru cu mij
loace simple, directe, eficiente.

Legarea repertoriului de probleme
le specifice spectatorilor cărora li se 
adresează, urmărirea eficienței edu
cative directe a investigației de mun
că, de talent și de pasiune a artiș
tilor amatori, conjugată cu stimula
rea talentelor reale ale autorilor lo
cali. constituie o direcție fertilă de 
evoluție a activității teatrelor popu
lare și a mișcării teatrale de amatori 
in general, cuvenindu-se a fi stimu
lată de toți factorii implicați in des
tinele actuale ale mișcării artistica 
de masă.

Victor PARHON

Cinemateca
în noua

Peste cîteva zile. Cinemateca 
bucureșteană iși deschide stagiu
nea 1973—1974 in sada sa din str. 
13 Decembrie nr. 21 (fosta sală 
Union). Programul ei a fost 
astfel întocmit incit să marche
ze, in primul rind, aniversarea 
a trei decenii de la eliberarea 
patriei. In acest scop, a fost al
cătuit un ciclu cu tema „Lupta 
antifascistă reflectată in cine
matografia românească și uni
versală".

Se urmăresc, de asemenea, 
promovarea unor opere din fon
dul clasic, „de aur", al cinema
tografiei, 
blicului 
mentale 
domeniu, abordarea unor

■ mai puțin cunoscute privind cea 
de a 7-a artă, contribuindu-se 
astfel la îmbogățirea culturii 
cinematografice a spectatoru
lui nostru. Este prevăzută, in 
acest sens, o suită de cicluri, 
primele fiind dedicate implini- 
rii a 10 ani de existență a cine-

bucureșteană 
stagiune 

matografului de arhiva In țara 
noastră și filmului dc montaj. 
Alte cicluri au in vedere pre
zentarea unor genuri șl soecii 
cinematografice, cum sini filmul 
serial, comedia cinematografică 
in perioada 1930—1945, a unor 
momente din istoria cinemato
grafului : filmul rus in perioada 
1908—1918, începuturile filmu
lui românesc (1898—1948). Prin 
organizarea unor selecții de fil
me, va fi ilustrată activitatea 
regizorilor Cari Dreyer, 
Pick. Ernst Lubitsch,
Ford, Kenji Mizoguchi, Howard 
Hawks, William Wyler, Henry 
Hathawai, Masaki Kobayashi, 
Andrzej Wajda, a actorilor W. C. 
Fields, Jerry Lewis, se va oma
gia opera unor autori și actori 
de filme dispăruți in acest an.

Amatorii de film iși vor pu
tea procura abonamentele fie 
personal, fie prin responsabilii 
culturali al comitetelor sindicale 
din întreprinderi și instituții.

familiarizarea pu- 
cu tendințele funda- 
manifestate în acest 

zone

MUNCA POLITICO EDUCATIVA
(Urmare din pag. I)

răspunde 
Tema : 

preajma

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală a O familie de 

patrioți : Mureșenii. Emisiu
ne de Victoria Ionescu a Po
pasuri in timp. Muzeul Sa
tului a Antologie literară. 
Eroi din dramaturgia clasi
că românească.

lO.to Telex.
10,05 Municipalitatea 

bucur eșteanul ui. 
Bucureștiul in 
Anului nou.

10.25 Pontica ’73. Ansamblul tea
trului „Fantasio" prezintă 
cintecele premiate la ediția 
din această toamnă a tra
diționalului festival cultu
ral-artistic de la Constanța.

10,45 Film pentru copii si tineret. 
„Colega mea vrăjitoarea". 
Producție a studiourilor din 
R.S. Cehoslovacă.

12.00 Telejurnal.
15.00-17,00 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricultură c A- 
limentația rațională a vacilor 
c Acordați toată atenția În
treținerii *' ’
niL

17.30 Cura de
72. 

18,00 Telex. 
18.05 Tragerea 
18,15 Micii meșteri mari.
18,35 Muzică și jocuri populare 

din județul Alba.
18,55 Dialog. Acțiunea umană și 

dinamica valorilor. Partici
pi : Ludwig Grumberg și Ce
zar Radu.

19,20 1001 de seri : Noile pățanii 
ale lui Lambsy.

19.30 TelejurnaL
20,00 Cintecul săptăminii : „Ești

țara mea, un cintec". Inter
pretează Luigl Ionescu.

20,05 Telecinerr.ateca. Ciclul „G6- 
rard Pnilipe". „Febra urcă
la El Pao". Regia : Luls Bu- 
nueL Premieră pe țară.

21,40 Spune, inimioară, spune... 
Muzica : EUy Roman. Inter
pretează ansamblul Teatru
lui de operetă din București.

22.30 24 de ore.

oilor in timpul ier-

llmbă rusă. Lecția

Pronoexpres.

— 16; 18; 20, TIMPURI NOI 
9,15; 11.30: 13.45: 15,45: 18; 20,15.
• Fata din Istanbul : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45, FLACARA — 9,15; 
13,45: 16; 18,15; 20.30.
• Vifornița : ÎNFRĂȚIREA 
TRE POPOARE — 15.30; 18; 20.15, 
COTROCENI — 15,30; 18: 20.15.
s O afacere pe cinste : LUMINA
— 11.15: 13,30; 16: 18.30; 20.45.
• Anatomia dragostei : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18: 20,15.
o Misiunea secretă a maiorului 
Cook: MELODIA — 9; 11.15: 13.30: 
16; 18.30; 23.45. FLAMURA 
11.15; 13,30: 16: 18,15: 20.30.
e Tu, cu și micul Paris : 
TRAL — 9.15: 11,30: 13.45;
13.15: 20,30.
• Despre o anume fericire : 
NIREA — 15,30; 13; 20,15.
o Omul din La Mancha : 
VITA — 9.30: 12: 15.30; 13;
© Morglana : VIITORUL — 15,30; 
18: 20.
• Torino Negru : BUZEgTl
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
GLORIA — 9; 11.15; 13.30; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Evadarea : MOȘILOR
11,15: 13.30; 16; 18,15; 20.30. 
e Ultimele șase minute : 
CIA — 9: 11.15; 13,30; 16: 
20.30. FLOREASCA — 15.30; 
20,15.
a Juliane : CRlNGAȘI — 16; 18; 
20.
• Bună seara, doamnă Campbell: 
BUCEGI — 15,30: 18; 20.15.
o Ancheta poștașilor : PROGRE
SUL — 15.30; 13: 20,15.
Q Generalul doarme in picioare : 
VOLGA — 9: 11.15; 13,30: 15.45; 
18: 20.15. ARTA - 15,30; 17.45: 20.
• 100 dc lei: PACEA — 16: 18: 20.
• Ultimul tren din Gun 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• In munți crește un brad verde: 
POPULAR — 15.30: 13; 20.15.
o Adio, arme ! : MUNCA — 16; 
19.
a Cu cărțile pe față : COSMOS
— 15.30; 18; 20.15.
a Legenda negrului Charley : 
VITAN — 15.30: 17.45; 20.
a Urmărire la Amsterdam : RA
HOVA — 15.30: 13; 20.15.
a O floare și doi grădinari: GIU- 
LEȘTI — 15.30; 19.

■

Casa de culturâ din Cimpulung Moldovenesc

Muzeul

nul județean de partid pentru 
înlăturarea acestui neajuns ?

— Realitățile cu care ne con
fruntăm zi de zi mă îndeamnă să 
recunosc că observația este, în
tru totul, îndreptățită. Din păcate, a- 
deseori, unele organizații de partid 
și factori cu răspunderi pe tărimul 
muncii ideologice trec cu vederea un 
lucru esențial și anume — finali
tatea muncii politico-educative. Se 
consideră că totul este să se organi
zeze cit mai multe acțiuni — expu
neri, convorbiri, gazete de perete 
etc., pierzindu-se însă din vedere 
conținutul lor, raportarea la proble
matica fiecărui loc de muncă, in
fluența lor reală asupra gindlril șl 
comportării oamenilor. Altfel, cum
s-ar putea explica faptul că la fa
brica de geamuri sau la întreprin
derea de materiale pentru construc
ții — unitatea de prefabricate din 
beton — din Buzău, în pofida va
riatelor acțiuni educative care au 
avut loc aci, se perpetuează încă 
serioase neajunsuri in organizarea 
producției și gestionarea fondurilor 
materiale și bănești ? Trebuie ințeles 
bine de către fiecare organizație de 
partid că activitatea politico-ideolo- 
gică nu este un scop în sine ; meni
rea ei fundamentală este să deter
mine formarea de convingeri poli
tice ferme, care să se traducă in a- 
titudini și acțiuni practice. Ca să fiu 
mai concret, se știe cită importanță 
acordă partidul nostru generalizării 
in viața socială a normelor eticii și 
echității socialiste. Munca edu
cativă este cu adevărat rodnică in 
măsura in care izbutește să determi
ne însușirea și aplicarea acestor nor
me in viața și activitatea de zi cu zi, 
iar pentru aceasta, se înțelege că nu 
sint suficiente frazele generale. Ceea 
ce se cere este raportarea teoriei la 
practică, la realitățile în care trăiesc 
și muncesc oamenii.

Tocmai in acest sens, cu prilejul

analizelor amintite, am procedat la 
reevaluarea propriilor noastre planuri 
de măsuri, de la organizațiile de 
bază și pină la nivelul comitetului 
județean, cu intenția de a lega mai 
bine întreaga muncă de educare de 
realitățile întreprinderilor, șantiere
lor, unităților agricole, instituțiilor. 
Sintem conștienți că trebuie com
bătută cu mai multă fermitate ten
dința unor cadre de conducere, ca 
și a unor activiști de partid, de a 
trata Îndeplinirea sarcinilor econo
mice ca simple acte administrative, 
de a apela pentru realizarea acestora 
doar la ordine și dispoziții. Esen
țial este să se muncească cu oame
nii, să se asigure permanent un 
contact viu cu ei, atragerea lor atit 
Ia elaborarea, cit și la aplicarea mă
surilor de îmbunătățire a muncii. 
Tocmai In spiritul acestei orientări 
am preconizat o largă utilizare a 
mijloacelor muncii politice capabile 
să acționeze direct și eficient asupra 
conștiinței oamenilor, inclusiv a mij
loacelor moderne de propagandă; de 
mare aderență, cum ar fi imaginile 
fotografice, filmul, banda de magne
tofon, stația de amplificare.

— Ce ne puteți spune tn le
gătură cu îmbunătățirile preco
nizate de plenara comitetului 
județean de partid în domeniul 
muncii politice de masă ?

Hill :

PROGRAMUL II
20,00 O viață pentru o idee : Fran- 

clsc ReLner. Emisiune de Dan 
Popovlci șl Radu Lftimovici.

20.30 Ritmuri vrincene. Emisiune
de clntece și jocuri popu
lare interpretate de artiști
amatori din județul Vrancea.

21,00 Birult-au gindul. Strănepo
ților romanilor celor vechi 
— Școala Ardeleană. Pre
zintă D. Murârașu.

21.25 Telex.
21.30 Pagini

muzical - -------
2145 „Argint și aur". Din poezia 

de dragoste românească.
22,00 Prin muzee și expozițlL

teatre
renra

• Opera Română : Rlgoletto
19.
• Teatrul de operetă : 
țiganilor — 10,30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (sala mare din 
cescu nr. 2) : Coana
— 19.30. (sala Comedia) 
ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie :
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra" (sala din bd. Schitu

Voievodul

L. Cara- 
bd. Băl- 

Chlrița — 
: Moartea

din preclaslcismul 
francez.

cinema
• Veronica se întoarce : PATRIA
— fi; 11.15; 13.30; ’ = • ™
FAVORIT ■ ‘
18,15; 20.30.
• Cea din urmi
— fi; 11.15; 13.3G;

9.15;
16; 13.15; 29.30.
11.30: 13.45; 16;

zi : VICTORIA
- 16: 18.15 :_20.30.

• Program de desene 
DOINA — 9.30; 11.
• Punct, punct, virgulă : DOINA
— 12.30; 14,30; 16.30.
A Puterea șl adevărul :
— 18.45.

lntlmpliri cu Cosa Nostr» : 
SCALA - 9: 11 15:
18 45- 21. BUCUREȘTI — H ■
13 3O:. 16: 16.30: 21. MODERN - 
8; 11,15: 13,30; 16: 18.15: 20.30.
• Marele vals : LUCEAFĂRUL —
R.33; 11,30; 14.30; 17.30; 20.30. CA
PITOL — 6.30: 11-30; 14.30: 17,30; 
20.30. EXCELSIOR - 9; 11.45;
14.30; 17.15; 20.
a Uimitoarele aventuri
Robinson Crusoe : FERENTARI

animate :

DOINA

Preșul

Bulan-
_________ __ ______ Mfigu- 

reanu) : Casa de mode — 20. (sa
la din str- A’ex. Sahia) : Noile 
suferințe ale tlnărului „W“ — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Masheru) : Aici a dormit George 
Washington — 15.29. (sala Stu
dio) : Hotelul astenicilor (a 50-a 
reprezentație) — 20.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie 
— Ki. Liola — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Ha
rapnicul fermecat — 10. Dansați 
cu salamandra — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu AII — 9. 
Nocturn-corcgrafie, muzica —
21.30. (sala din str. Academiei) : 
Trierlșorul Petre — 11.
e Teatrul satlr.c-muzical „C. Ta
nas"" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! - 19.30. (sala din Calea 
Victoriei nr 174) : Vino să ne veri 
deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă si comedie 

Ton Vastlescu" : O fată imposi
bilă — 19.30. (la Sala Palatului) : 
Piruete muzicale — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19.30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul „Busch-Ro- 
land" (R.F. Germania) — 16:
19.30.

acest --------
Brukenthal. in colaborare 
cu filiala Sibiu a U.A.P., 
a inițiat prezentarea 
creației artiștilor plastici 
sibieni intr-un ciclu neîn
trerupt de microexpoziții. 
care a oferit unui pu
blic larg posibilitatea cu
noașterii ariei tematice 
tot mai adine ancorate in 
realitatea contemporană, 
a preocupărilor si reali
zărilor creatorilor local
nici, a pus in lumină e- 
xistența in peisajul artei 
plastice sibiene a unei 
diversități de modalități 
creatoare. Fiind organiza
te pe circuitul galeriei 
Brukenthal. expozițiile au 
beneficiat de un aflux 
permanent al publicului, 
oferind in acest fel ar
tiștilor cadrul adecvat al 
unor largi dialoguri și 
confruntări.

Alegindu-se criteriul 
selecției valorice, atit in 
ce privește individualită
țile artistice 
cit Si 
prima ------------
readus in fata publicului 
pe trei cunoscuti pictori 
din generația mai veche : 
Else Roth, Trude Schul- 
lerus. Hans Hermann. 
Prin tematica abordată, 
ca și prin mijloacele de 
expresie felosite. aceștia 
aparțin unei tendințe ar
tistice realiste, cultivind 
cu predilecție teme pre
cum peisajul. natura 
moartă, portretul. In lu
crările lui Hans Hermann 
executate in tehnici di
verse — pictură* in ulei, 
dar mai ales gravură : 
acvaforte. acvatinta. mez- 
zotinta etc. — este vizi
bilă grija pentru repre
zentarea fidelă a unor 
detalii, cu ajutorul dese
nului precis si al culo
rii. Acuarelele Trudei 
Schullerus se caracteri
zează prin spontaneitatea 
notatit'i. prin delicatețea 
si prospețimea culorilor, 
așezate pe suprafețe 
largi. Sobrietatea si pre
cizia desenului. grija 
pentru compoziție se e-

vidențiază in gravurile 
sale, precum cele infăți- 
șind Sibiul vechi. Ceea 
ce impresionează in pei
sajele și naturile moarte 
ale Elsei Rolh este mai 
ales coloritul, cu tonuri 
foarte intense de roșu, 
galben, violet etc.

Cea de-a doua micro
expozitie a reunit lu
crări aparținînd pictorilor 
Rheea Silvia Radu, Ga
briela Florcscu si Nicolae

mai ales de construcția 
și organizarea spațiului, 
folosind game cromatice 
axate pe o dominantă 
caldă sau rece. Una din 
temele sale preferate 
este arhitectura citadină : 
Orașul roșu. Sienna. Ce
tate industrială.

Nicolae G. Iorga, apar- 
tinind generației mai ti
nere, este deja un nume 
consacrat in plastica si- 
biană. Microexpoziția pe

vocabular artistic cit mai 
concis și expresiv.

In picturile lui Ion 
Chișu rigoarea geometri
că. precizia desenului și 
a compoziției dezvăluie 
căutarea unei ordini in
terioare. a unui echili
bru. Lucrările din ciclul 
Zmeu stabil mărturisesc 
căutările artistului pentru 
găsirea unor ritmuri, a 
unor proporții juste in
tre forme geometrice di-

GARNET PLASTIC

0 INIȚIATIVĂ INEDITĂ
prezentate,

lucrările expuse, 
microexpozitie a

ARTA PLASTICA CONTEMPORANA SIBIANĂ

LA MUZEUL BRUKENTHAL

Barcan. bine cunoscuti 
publicului sibian din ex
pozițiile personale ante
rioare și din Darticipă- 
rile la expozițiile colec
tive. Pinzele Rheei Sil
via Radu nun in eviden
tă preferințele artistei 
pentru expresivitatea cro
matică. pentru sugerarea 
unei atmosfere pline de 
poezie și interesul pentru 
redarea materialității o- 
biectelor. Elementul con
stant in creația picturală 
a Gabrielei Florcscu este 
personajul uman, văzut 
in ipostaze diverse, cel 
mai adesea dinamice 
Lucrări precum Femeie 
din Drăguș sau Rășină- 
renl atestă, nu numai 
prin tematică, dar și prin 
modalitățile de expresie 
plastică, apropierea artis
tei de arta noastră popu
lară. Pictorul Nicolae 
Barcan pare preocupat

care a prezentat-o la Mu
zeul Brukenthal a consti
tuit o imagine definito
rie pentru preocupările și 
căutările sale din ultimii 
ani. Artistul pornește de 
la realitatea cunoscută, 
pe care o transfigurează 
dună legile unei logici 
artistice proprii și in a- 
cest demers culoarea este 
principalul mijloc de ex
presie.

Și la Simion Florea 
culoarea este elementul 
dominant, in funcție de 
care se organizează ima
ginea. Lucrările din ci
clul Metalelor pun în e- 
vidență puterea de su
gestie și expresivitatea 
cromatismului său. Picto
rița Rodica Chlșu, in 
oele două cicluri de lu
crări expuse — Soare și 
Fluturi, este preocupată 
să realizeze construcția 
plastică cu ajutorul unui

verse : cerc, pătrat, romb 
etc., folosind tonuri vii 
de roșu, albastru, verde, 
așternute in tente plate, 
care conferă __ '
timp calități decorative.

In ___
sibiene, creația picturală 
a lui Erwin Kuttler adu
ce o notă originală. In 
ciclul de lucrări Tradiții, 
inspirat de jocurile și 
serbările populare, ca și 
in lucrări precum Car
naval, Năpasta, Nunta, 
concepția și viziunea sa 
artistică sint intim lega
te de universul teatru
lui, de apariția scenică. 
Tehnica folosită. care 
combină pictura in ulei 
cu elemente in relief din 
materiale diferite : 
tal, ipsos, nisip, 
riale sintetice, 
etc., constituie.
menea, o

in același

contextul plasticii

me- 
mate- 
textile 

de ase-
caracterlstică

aparte. Microexpoziția 
Vcrei Marcu a prezentat 
o individualitate crea
toare preocupată de pro
blemele construcției plas
tice, ale organizării spa
țiale, folosind in egală 
măsură o cromatică vie, 
exuberantă ; Orașul meu, 
cit și una sobră, mai re
ținută ca 
Coordonate 
Nocturnă.

Ciclul de microexpozi- 
ții se înscrie ca o ac
țiune valoroasă, alături 
de alte manifestări 
ganizate in cadrul 
„Cibinium ’73“ de 
Comitetul județean pen
tru cultură și educație 
socialistă Sibiu, in cola
borare cu Muzeul Bru
kenthal și filiala U.A.P. : 
expoziția muzeală per
manentă de artă con
temporană transilvană 
de la Mediaș, expozițiile 
personale și colective ale 
artiștilor plastici sibieni 
deschise in sala Sirius 
din Sibiu, precum și in 
alte orașe și comune ale 
județului, expozițiile ar
tiștilor plastici ---- 1 ’
etc.

Bucurindu-se 
larg interes și de o bi
nemeritată apreciere din 
partea publicului, micro- 
expozlțiile de la Muzeul 
Brukenthal s-au dovedit 
a fi un experiment reu
șit In mod firesc, s-a 
impus ca o necesitate 
pentru viitor continuarea 
acestei acțiuni prin acor
darea unui spațiu de ex
punere mai amplu, pre
zentarea și a altor genuri 
artistice precum sculp
tura, artele decorative 
etc., pe de o parte, iar 
pe de altă parte o mai 
mare grijă in pregătirea 
expozițiilor, in sensul 
unei selecții mal rigu
roase, care să contureze 
corespunzător personali
tatea fiecărui artist. Ini
țiativa sibiană aspiră 
in continuare la o ținu
tă artistică cit mai pres
tigioasă.

tonalitate : 
industriale,

or- 
lui 

către

amatori
de un

Rodica 1R1M1E

— Măsurile preconizate pe această 
linie au in vedere creșterea exigen
ței față de calitatea manifestărilor. 
Trebuie să spun că pe alocuri s-au 
făcut simțite unele fenomene dc 
superficialitate și improvizație ; așa 
se explică de ce întâlnim încă 
gazete de perete care nu spun 
nimic celui ce se oprește în fața lor, 
spectacole cultural-artistice sărace in 
Idei, ’ * -
tului 
ilor _  _____
agitație vizuală formală, atempo^- 
rală, valabilă pentru toate fa
bricile din țară, dar fără vreo legă
tură cu realitățile zilei in unitatea 
respectivă. Desigur, toate aceste nea- 

, junsuri au fost analizate cu prilejul 
plenarei amintite stabilindu-se mă
surile de rigoare.

Cu acest prilej am reflectat mai 
adine și asupra sferei de cuprindere 
a muncii politico-educative. Nu-i un 
secret cind spun că in acest dome
niu s-a manifestat o tendință de în
gustare, sesizabilă nu numai pe pla
nul direcțiilor de acțiune — de re
gulă, accentul s-a pus pe economie, 
și in acest domeniu, doar pe in
dustrie și in parte pe agricultură și 
construcții — ci și pe cel al conținu
tului tematic. Aș aminti, în acest 
sens, că in bună măsură s-a pierdut 
din vedere educarea materialist- 
științifică a populației. Noul plan de 
acțiune pe care l-am adoptat este 
menit să remedieze aceste neajun
suri.

uneori tributare 
gust, programe 

de radioficare

chiar pros- 
aâe sta',1- 
unilatersțe.

V

— Chiar dacă ați anticipat In
tr-un anumit fel programul ac
tivității viitoare, o întrebare, 
care de altfel va fi și ultima, 
rămine încă deschisă : ce vă 
propuneți in perioada următoa
re pe linia intensificării activi
tății ideologice ?

— Din criticile pe care ni Ie-a a- 
dresat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei de lucru in jude
țul nostru, ne-am dat seama că tre
buie să muncim mai bine, cu mult 
mai multă răspundere. Mai stăruitor 
va trebui să ne ocupăm de pregăti
rea tinerilor care solicită să fie pri
miți in partid. Ne-am dat seama că 
trebuie să unim mai mult eforturile 
organizațiilor de partid și ale orga
nizațiilor de masă, să folosim mai 
eficient toate mijloacele muncii po
litico-educative pentru a învinge ru
tina și formalismul ; să reexaminăm 
critic stilul și metodele noastre de 
muncă, să promovăm întotdeauna in 
acțiunile noastre o atitudine mili
tantă, combativă, împotriva concep
țiilor retrograde, mistice, împotriva 
mentalităților înapoiate.

Dezbaterile care au avut loc în or
ganizațiile de partid și de tineret pe 
această temă ne-au dovedit o dată 
mai mult că întregul efort de inriu
rire a conștiinței oamenilor, a gindi
rii lor trebuie să se realizeze pe ca
lea .convingerii, printr-o vie muncă, 
de la om la om, prin crearea in toa
te colectivele de murfcă a unui cli
mat sănătos, favorabil exprimării și 
confruntării libere a părerilor, dind 
putință comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii să reflecteze ei înșiși 
asupra propriilor strădanii in pri
vința creșterii combativității parti
nice.
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Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorglic Maurer, a primit

pe ambasadorul
Președintele Consiliului dc Miniș

tri fii Republicii Socialiste Român.a. 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
marți după-amlazâ. in vizite proto
colară de prezentare, pe Maati .To- 
r o, ambasadorul Regatului Maroc la 
București.

Regatului Maroc
La primire, care s-a desfășurat, 

într-o atmosferă cordială, a partici
pat Nicolae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Marți la amiază, tovarășul Manea 

MAnescu, vicepreședinte al Conci
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a primit pe Paul 
Laptev, director pentru Europa de 
Est a] firmei „General Electric Com
pany" din S.U.A.

Cu această ocazie au fost ana

lizate posibilitățile de cooperare in 
producție și tehnologii dintre orga
nizațiile economice din Republica 
Socialistă România și firma „General 
Electric Company" dtn S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Ager preș)

TOVARĂȘUL MAO TZEDUN 
ÎMPLINEȘTE 80 DE ANI

Cronica
Ln invitata Consiliului Național 

el Femeilor, intre 18 și 25 decem
brie a fo«t oaspete al tării noastre 
o delegație a Conferinței pentru ac
tivitățile sociale ale femeilor din 
R.S F. Iugoslavia, timp in care a 
vizitat unități economice, sociale și 
culturale din București și județul

zilei
Cluj. Delegația a fost primită la 
Consiliul National al Femeilor de 
Suzana Gâdea. președinta consiliu
lui. și a avut intilniri cu membre ale 
comitetelor și comisiilor femeilor 
din localitățile și unitățile vizitate.

(Ager prea)

A apărut

„MUNCA DE PARTID"
nr. 24 (decembrie 1973)

Revîsta *e deschide cu editoria
lele „Vizita tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU in S.U.A. — o remar
cabilă afirmare a rolului constructiv 
al României in viața internațională". 
.Republica — la a XXVI-a aniver
sare", „Adunările generale ale oame
nilor muncii". La rubrica „Cum se 
înfăptuiește rolul conducător al or
ganelor și organizațiilor de partid" 
sint publicate articolele „Hotăririle 
Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1973 Și noile exigențe ale mun
cii de partid", de Dumitru Bălan. 
„Orientarea și îndrumarea organis
melor de conducere colectivă a uni
tăților economice", de Pavel Aron. 
„Organizația de bază, factorul motor 
al vieții întreprinderii", de Mircea 
Șerban, precum și o dezbatere pe 
teme ale muncii dc partid. Din su-

mărul acestui număr menționăm și 
rubricile ..Stil dinamic și competență 
in dirijarea activității cconomico- 
soclale". „Comuniștii in fruntea miș
cării naționale pentru Îndeplinirea 
cincinalului înainte dc termen". în 
cadrul rubricii „Programul de educa
ție comunistă a maselor prinde via
ță" sint cuprinse articolele „Condiții 
importante ale eficienței activității 
politico-educative", „Iama la sate", 
„Cultivarea dragostei față de mun
că", „Valoarea morală a spiritului 
gospodăresc". Revista publică obiș
nuitele rubrici ..Initiative, metode, 
acțiuni", „Invătâmintul de partid și 
propaganda prin conferințe", „Din 
viața partidelor comuniste și munci
torești*, Note critice. Răspunsuri la 
întrebările cititorilor ș.a.

A apărut revista

bucurestene

(Urmare dio pag. I)

au

lor fabricate centru prima dată 
in 1973 se detașează, dc aseme
nea, macaraua turn autoridică- 
toare de 100—125 t.f.m., care, an
corată. poate ridica 3 tone pină 
la înălțimea do 150 ’m, calcula
toarele electronice FELIX CE 
125 T și FELIX CE 126, televi
zorul portabil complet tranzisto
rizat. radiotelefonul mobil rea
lizat la întreprinderea de apara
te electronice de măsură și in
dustriale, diverse echipamente 
electrice și circuite integrate 
purtind marca „I.P.R.S. Bănea- 
sa", „Electrotehnica" ș.a.

Multidimensională și puternic 
orientată spre finalitatea ime
diată, această ofensivă a noului 
și-a găsit concretizarea și intr-o 
substanțială înnoire și dezvoltare 
a capacităților de producție din 
numc-roace intreprinderi. 17 ca
pacități de producție — din cele 
76 de premiere industriale ale 
anului 1973 — au fost puse in 
funcțiune înainte de termen cu 
1 pină la 3 luni. Totodată,
fost realizate prin autoutilare 
peste 23 000 de mașini, utilaje, 
instalații și aparate. Efectele lor 
economice : reduceri 
porturi in valoare de aproape 
5 milioane lei valută, 
lioane lei economisiți de la fon- 

4 dul de investiții, aproape 70 
milioane lei producție realizată.

Dinamica acestor prefaceri a 
adus mutații și acumulări de 
esență pe un plan mai puțin 
adecvat evaluărilor imediate, 
dar nu mai puțin important prin 
efectele sale de durată, cum 
este acela al perfecționării pre
gătirii profesionale a făurarilor 
de bunuri materiale. In 
zent, 6int cuprinși ' 
forme de pregătire 55 000 
muncitori —- 1.. -
vor începe activitatea produc
tivă. Pentru noile 
de muncitori 
struite cămine 
aproape 11 500 
care 5 000 realizate 
sarcinii trasate cu prilejul vi- 

l z;* i secretarului general al 
partidului la întreprinderea me
canică de utilaj chimie — ex
presie elocventă a grijii con
ducerii partidului față de con
dițiile de viață ale celor ce 
muncesc.

In Capitală, anul 1973 a fost 
și anul unor ritmuri înalte de 
lucru pe șantierele de construc
ții social-culturale. In urma 
unor remarcabile eforturi, zes
trea orașului s-a îmbogățit cu 
importante obiective, demne de 
mc-moria vremii ' a fost inau
gurat noul edificiu al Tea
trului Național „I. L. Cara- 
giale", au fost date în folosință 
peste 23 000 de apartamente (in 
care s-a mutat .. un oraș de 
locuitori !). 23 000 mp spații co
merciale. In fruntea marilor 
magazine bucureștene (dar. se 
pare, nu ' ’rr'a-
nv-) s-a 
„Cocor", •

care in

de im-
13 mi-

pre-
in diverse 

de 
curind iși
contingente 

au fost con- 
muncitorești cu 

locuri, dintre 
in urma

pentru multă vre— 
instalat magazinul 

„u-uuvi , cu o suprafață co
merciala de 9 000 mp. dotat cu 
calculator electronic pentru fur
nizarea operativă a datelor pri
vind circulația mărfurilor, iar 
printre marile unități sanitare 
și-a făcut debutul centrul me
todologic de stomatologie, unde 
iși pot efectua tratamente peste 
100 000 de locuitori pe an.

Odată ajunși aici, s-ar părea 
că am putea pune punct. 
Chipul bucureștean al lui *73 ar 
fi insă mult prea incomplet, 
dacă n-am adăuga un cuvint 
de=pre munca rodnică desfășu
rată. pe toate planurile, pentru 
continuarea lui firească, la cote 
mai inalte. cu eficiență mai 
ridicată, in anul 1974. Dm a- 
ceastă perspectivă se poate 
spune câ *73 și-a îndeplinit cu 
succes și rolul său strategic de 
deschizător de drum.

..PENTRU PATRIE"
nr. 12 (decembrie 1973)

DIN CUPRINS : „împliniri 1973 - 
ginduri 1974“ ; ..Cintecul pitoanelor" 
de Dan CARAGHEORGHE ; „Reve
lion la 22 22 22“ de Haralamb ZIN
CA : „Acțiunea Loredana" de Petru 
V \RLAN; Serialul „Pentru aflarea a- 
devărulu; “ de Constantin PREDA ; 
— Ancheta revistei : ..Cei mai buni 
io «portivi ■dinamovlștr' ai ârfului 
1973 *. RUBRICILE : Panoramic, 
Breviar juridic. Oameni și gindurL 
Pe frontul nevăzut.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

27, 28 și 29 decembrie. In țară : vre
me relativ umedă. Cerul va fi va
riabil. mai mult noros. Vor cădea 
precipitații temporare in jumătatea 
de vest a țârii. In rest, se vor sem
nala precipitații locale, mai ales sub 
formă de burniță și ploaie la început, 
apoi sub formă de lapoviță. Vin* 
potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura in scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse intre minus 8 
și plus 2 grade, izolat mai cobori te 
in depresiuni, iar maximei? vor os
cila între minus 3 și plus 7 grade, 
în București : vreme relativ umedă. 
Vor cădea precipitații temporare. 
Vint potrivit cu intensificări trecă
toare. Temperatura in scădere 
ușoară.

Manifestări 
aniversării

Aniversarea Zilei proclamării re
publicii. eveniment de însemnătate 
i'iorică in viata poporului nostru. 
c«te intimpfnată nrin numeroase ma
nifestări ctilturâl-artistice. la care 
participă sute de mii de oameni ai 
muncii din uzine si de oe ogoare, 
elevi și studențî.

în fata a numeroși spectatori din 
sectorul 1 din Capitală, de pildă, for
mații artistice de amatori au susți
nut marți, la Ateneul tineretului, un 
sugestiv spectacol festiv intitulat 
„Patrie, țnră de cîntec". Clubul ti
neretului din sectorul 4 a găzduit

consacrate 
republicii 

o manifestare asemănătoare prezen
tată de formațiile artistice ale Ca
sei pionierilor. Tot in Capitală, la 
biblioteca „George Topirceanu". a 
avut loc un recital poetic pe tema 
„Viratele patriei'*, la care și-au dat 
concursul cunoscut! actori ai teatru
lui „Ion Vas 1) eseu". „Vers de slavă 
Republicii" s-a intitulat recitalul 
susținut de către un grup de actori 
ai Teatrului Giulcști la biblioteca 
din comuna Chitlla In fata a nu
meroși membri cooperatori.

(Agerpres)

Lucrări artistice ale elevilor distinse

la concursuri internaționale
Anul 1973 a prilejuit elevilor ar

tiști din țara noastră, participanți la 
diferite manifestări artistice de 
peste hotare, noi succese de presti
giu. Sint de amintit in acest sens 
competiția internațională de foto
grafii „Zorkil Drujba 50", dedicată 
semicentenarului aniversării Orga
nizației pionierilor „V. I. Lenin" din 
U.R.S.S., la care s-au distins cercu
rile foto de la casele pionierilor din 
Brăila. Baia Marc. Sighetul Marma- 
ției, Reșița și Oțelul Roșu, precum 
și ooncurs-ul internațional de desene 
ale copiilor, organizat la Porto Ale
gre. statul Rio Grande do Sul — 
Brazilia, concurs care a prilejuit o 
nouă afirmare a ucenicilor penelu
lui. După cum informează Ministe
rul Educației și Invâțămintului, pen
tru cea de-a doua competiție toate 
cele 56 de lucrări ale pionierilor și 
școlarilor români aflate in intrecere

cu alte 1 500 de lucrări, din 25 de 
țâri participante, au primit diplome 
de onoare din partea juriului. Mai 
mult, organizatorul expoziției — Se
cretariatul de stat pentru probleme 
de cultură și artă din Brazilia — a 
elogiat modul de prezentare al ex
pozanților români, ale căror creații 
au reușit să reflecte bogatele tradi
ții ale arjci noastre.

Tot in 1973, cei mai talentațl elevi 
In domeniul artelor plastice au re
prezentat cu cinste culorile țării la 
expoziția deschisă in zilele celui 
de-al X-lea Festival mondial al ti
neretului și studenților din capitala 
R. D Germane, la concursul inter
național „Shankar" — India, la expo
zițiile itinerante ale școlarilor din 
comuna Vulturești — Argeș deschi
se in mari orașe din S.U.A. și Sue
dia.

(Agerpres)

Prima tragere „Pronoexpres"
1974

Comuniștii, întregul popor din 
R. P. Chineză sărbătoresc astăzi a 
80-a aniversare a tovarășului Mao 
Tzedun. conducător eminent al Par
tidului Comunist Chinez, militant de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești Internaționale, personalitate 
proeminentă a vieții politice con
temporane.

Așa cum este cunoscut, tovarășul 
Mao Tzedun și-a împletit întreaga 
viață și activitate cu istoria de 
luptă a comuniștilor chinezi impo- 
(rivA imperialismului și reacțiunii, 
pentru victoria revoluției și făurirea 
societății socialiste pe pămintul 
Chinei.

Născut într-o familie de țărani 
din satul șao-șan, provincia Hunan, 
tovarășul Mao Tzedun a participat, 
in 1911, ca simplu soldat, la 
revoluția democrată condusă de 
Sun iat-sen ; in 1918 ol a con
dus acțiunile revoluționare 
ale tineretului șl muncitori
lor din Hunan, iar in 1920 a 
organizat o asociație pentru 
studierea marxismului, con
ducted. de asemenea. Uniunea 
socialistă a tinerelului. Un an 
mai tirziu, în 1921, împreună 
cu alți reprezentanți ai cercu
rilor marxiste din țarâ. a par
ticipat la congresul de consti
tuire a Partidului Comunist 
Chinez. Nașterea partidului 
clasei muncitoare a marca1! un 
eveniment de însemnătate ex
cepțională în viața și desti
nele Chinei ; prin aceasta, po
porul chinez și-a dobîndit 
conducătorul ferm $1 curajos, 
exponentul intereselor funda
mentale și al celor mai inalte 
aspirații ale maselor de oa
meni ai muncii, organizatorul 
luptelor revoluționare și al tu
turor izblnzilor ce aveau să 
schimbe fața și destinele Chi
nei.

în anii ce au urmat, parti
dul s-a situat neabătut in 
fruntea bătăliilor de clasă 
din China, care au cunos
cut o continuă creștere, luind 
forma unor ample războaie 
civile revoluționare. In a- 
ceastâ perioadă, tovarășul 
Mao Tzedun a avut un rol de 
seamă în făurirea Armatei 
populare de eliberare, in des
fășurarea marii epopei cunos
cute sub denumirea de „Mar
șul cel lung" și apoi in organizarea 
și conducerea luptei de rezistentă 
împotriva cotropirii țării de către 
imperialismul japonez.

Lupta revoluționară îndelungată a 
poporului chinez a fost încunu
nată de o izbindă deplină prin 
proclamarea, La 1 octombrie 1949, a 
Republicii Populare Chineze. Pe 
drumul deschis de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, victoria 
revoluției populari» in China a dat 
o nouă și puternică lovitură poziții
lor imperialismului în lume, a adus 
o contribuție de însemnătate deose
bită la schimbarea radicală a 
raportului mondial de forțe în 
favoarea socialismului, a exercitat o 
mare influență in Asia și in dezvol
tarea luptei anticolonialiste a po
poarelor de pretutindeni, a marcat un 
considerabil aport la consolidarea și 
creșterea tuturor forțelor care mili
tează împotriva imperialismului, pen
tru libertate, pace, progres social.

Grea a fost moștenirea lăsată Chi
nei de dominația imperialistă, deose
bit de complexe au fost sarcinile ce 
s-au ridicat în fața poporului chinez, 
a partidului său comunist după 
eliberare. în acei ani, tovarășul Mao 
Tzedun, dind expresie sentimentelor 
și voinței maselor populare, subli
niind că poporul chinez luptă pen
tru o cauză dreaptă și câ orice cauză 
dreaptă este invulnerabilă , că forța

de avangardă a poporului este 
Partidul Comunist Chinez care se 
călăuzește după teoria marxist-lcni- 
nistă, exprima convingerea deplină 
câ toate greutățile vor fi invinse, iar 
China sc va transforma intr-o mare 
republică socialistă.

Realitatea a confirmat intru toiul 
aceste aprecieri. într-o perioadă is
torică scurtă, sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez au fost înfăp
tuite transformări înnoitoare pro
funde in toate domeniile vieții so
ciale, poporul chinez dobindind re
marcabile suocese in edificarea orin- 
duirii noi. R. P. Chineză înfăți
șează astăzi lumii imaginea unui stat 
socialist puternic, in amplu și con
tinuu progres pe toate planurile — 
al vieții economice și sociale, pro
gresului tehnico-științific, creșterii 
nivelului de trai material și cultural 
al poporului.

în elaborarea liniilor directoare ale

bun prilej de a evoca raporturile 
frățești, de trainică prietenie și co
laborare multilaterală româno-chi- 
nezâ. Preocupindu-se neabătut, ca 
obiectiv central- al întregii sale ac
tivități pe plan extern, de amplifi
carea și întărirea continuă a relații
lor d© prietenie, alianță frățească și 
colaborare multilaterală cu țoale ță
rile socialiste, România dâ o înaltă 
apreciere dezvoltării continue a ra
porturilor de colaborare priete
nească dintre popoarele român șl 
chinez, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre statele noastre. Bazate pe co
munitatea de orinduire, de ideologie 
și d© țeluri, pe principiile marxism- 
leninlsmulul șl internaționalismului 
socialist, ale respectului independen
tei și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc șl întrajutorării 

tovărășești, aceste legături cu
nosc o continuă extindere și 
adincire pe planuri multiple. 

O contribuțio esențială la e- 
voluția continuu ascendentă a 
acestor raporturi au adus con
tactele, întâlnirile și schimburi
le de experiență și de vederi la 
nivelul conducerilor de partid 
și de stat ale celor două țâri, 
precum șl la alte niveluri, vi
zitele reciproce de delegații și 
reprezentanți ai vieții obștești, 
ai organizațiilor de masă etc. 

In acest sens, o pagină stră
lucită In analele legăturilor 
dintre țările, partidele și po
poarele noastre a înscris vi
zita făcută în R. P. Chineză, 
in vara anului 1971, de către 
delegația de partid și guver
namentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
întrevederea avută de condu
cătorul partidului și statului 
nostru cu tovarășul Mao 
Tzedun, convorbirile purtate 
cu tovarășul Ciu En-lai și cu 
alți conducători chinezi, re
zultatele fructuoase ale aces
tor intilniri și schimburi de 
păreri au marcat un mo
ment de Lmportanță istori
că in evoluția raporturilor 
reciproce de prietenie, colabo
rare și solidaritate. Așa cum 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvintarea rosti
tă la mitingul de la Pekin — 
„Partidul comunist și guver

nul țării noastre dau o înal
tă apreciere relațiilor dintre parti
dele și popoarele noastre. Fără 
îndoială că progresul ambelor țări 
pe drumul făuririi socialismului 
va evidenția noi posibilități de 
dezvoltare a colaborării in toate do
meniile de activitate, ceea ce cores
punde intereselor partidelor, țărilor 
și popoarelor noastre, cauzei socia
lismului și păcii în lume".

In același sens, tovarășul Mao 
Tzedun sublinia intr-o telegramă : 
„Prietenia revoluționară dintre po
porul chinez și poporul român, 
statornicită pe baza marxism-leni- 
nismului și a internaționalismului 
proletar, a cunoscut în acești ani o 
nouă dezvoltare. Vizita făcută in țara 
noastră de delegația de partid și gu
vernamentală română, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a întă
rit pe mai departe relațiile de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
partide, cele două țări și cele două 
popoare ale noastre".

Telegrama semnată de tovarășul 
Nieodae Ceaușescu, ce se publică as
tăzi in pagina intii a ziarului, dă 
glas sentimentelor poporului român, 
exprimind tovarășului Mao Tzedun 
urări de viață lungă, multă sănătate 
și fericire, succese tot mai mari în 
activitatea de înaltă răspundere des
fășurată pentru înflorirea Republicii 
Populare Chineze, in interesul victo
riei cauzei păcii, democrației și so
cialismului in întreaga lume.

a anului
La 6 ianuarie 1974, Admi

nistrația de stat „Loto-Prono
sport" organizează prima tra
gere „Pronoexpres" a noului an 
după o formulă de tragere ex
traordinară. Se vor extrage 32 
de numere, după cum urmează: 
3 extrageri de cite 5 numere din 
45 ; 2 extrageri — prima de 6 
numere din 45, iar cea de-a doua 
de 6 numere din cele 39 rămase 
in urnă ; 1 extragere de 5 nu
mere din 45, la care se vor atri
bui ciștiguri dintr-un fond spe
cial.

Tragerea ..Pronoexpres" dc la 
6 ianuarie 1974 oferă multiple 
avantaje participanților. intre 
care : acordarea de ciștiguri 
pentru 4 și 5 numere din 12 ex
trase, dreptul de a obține un 
AUTOTURISM in cadrul valo
rii unitare a ciștigurilor in nu-

merar de la primele 5 extrageri ; 
dreptul de a obține (la alegere) 
excursii in R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană sau R. F. Ger
mania (cu participarea la cam
pionatul mondial de fotbal). Din 
fondul special al Administrației 
de Stat Loto-Pronosport se vor 
atribui ciștiguri in autoturisme 
„Dacia 1 300" sau Skoda S 100 
(plus diferența in bani pină la 
100 000 lei), precum și excursii de 
cite două locuri in R. S. Ceho
slovacă. De asemenea, sc vor a- 
corda premii in numerar pentru 
3 numere ciștigătoare. Variantele 
de 15 lei au dreptul de a parti
cipa la toate extragerile. Depu
nerea buletinelor ciștigătoare se 
va face pină in ziua de joi, 10 
ianuarie. 1974, in orașele reședin
ță de județ și pină miercuri, 9 
ianuarie, in celelalte localități.
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A apărut

construcției socialiste, rolul hotări- 
tor revine Partidului Comunist Chi
nez, conducerii sale, președintelui 
Mao Tzedun, care este autorul unei 
opere teoretice ce cuprinde multiple 
domenii ale gindirii revoluționare.

Adăugindu-se succeselor in edifica
rea vieții noi, prezența tot mai am
plă și mai dinamică a R.P. Chineze 
în viața internațională, reflectată și 
prin restabilirea drepturilor sale le
gitime la O.N.U., aportul la lupta 
popoarelor împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, la dezvoltarea dialogului- în
tre state în concordanță cu cerin
țele procesului de normalizare a re
lațiilor interstatale și de promovare 
a destinderii, constituie contribuții 
de seamă la afirmarea socialismului 
in lume, la cauza păcii și colaborării 
între națiuni.

Poporul român, animat de profun
de sentimente internaționaliste, de 
caldă prietenie și solidaritate față 
de popoarele tuturor țărilor socialiste 
care edifică, potrivit condițiilor isto
rice concrete, orinduirea nouă, so
cialistă. urmărește cu viu interes 
opera constructivă desfășurată de 
poporul chinez și se bucură sincer de 
realizările sale in toate domeniile 
vieții sociale.

Aniversarea zilei de naștere a 
tovarășului Mao Tzedun oferă opi
niei publice din țara noastră un
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Trei copii jucau baschet...
ZILE DE VACANTĂ, DAR NU PENTRU ORGANIZATORII 

SPORTULUI ȘCOLAR
E imbucu-rător câ in multe școli, 

întreprinderi, instituții, la orașe și 
sate se constată sporirea atenției 
pentru acțiuni Largi, cuprinzind 
mase importante de tineri. In aceas
tă idee, considerăm binevenită și or
ganizarea de către Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport 
București a unei festivități de sfir- 
șit de an, in cadrul căreia au fost 
premiați ciștigătoril celor nouă mari 
crosuri populare desfășurate in 1973 
in Capitală. Orice fel de manifes
tări care iși propun să încurajeze pe 
concurenții întrecerilor populare și 
pe activiștii din domeniul sportului 
de masă iși găsesc rostul și se jus
tifică tocmai pentru că au un pu
ternic rol de stimulare a inițiativei, 
a muncii anonime dezinteresate, 
spre iolosul ră-spindirli și deprinderii 
exercițiului fizic de către tinerele 
generații. Ne închipuim cu cită e- 
moție și-a primit școlărița George ta 
Miț-oi premiul pentru participarea 
la opt concursuri, după cum nu-i 
greu să ne imaginăm influența po- 
z.tivă pe care o va exercita asupra 
evoluției unei fetițe de 11 ani în- 
t-'.nirea ei din cadrul aceleiași ser
bări cu celebra Io’anda Balaș.

Asemenea stimulente sint cu atit 
mai necesare, cu cit in unele locuri 
sportul n-a intrat încă in sfera 
preocupărilor normale. Sportul de 
masă, in adevărata lui accepțiune, 
presupune activitate ritmică și con
secventă, cu adresă, in primul rind. 
la copiii din fiecare clasă și școală, 
la tinerii din fiecare secție a fiecă
rei întreprinderi, din fiecare sat sau 
cătun. Or. tocmai in aceste unități 
de bază ale sportului de masă exis
tă destule neglijențe și atitudini 
formale, chiar și in ediția de iarnă 
a competiției de proporții care este 
„Cupa tineretului".

Iată, foarte pe scurt, citeva con
statări făcute nu mai departe decit 
duminica trecută, in unele școli, ai 
căror elevi se află, după cum bine 
știți, in plină vacanță școlaYă. Li
ceul „Ion Neculce" : in noua sală 
de sport, echipe de elevi din anii II 
și III se pregătesc să joace un meci 
de baschet. în cealaltă sală, cițiva 
amatori de tenis de masă sint gata 
pentru concurs. In ambele locuri, 
cite un profesor de specialitate su
praveghează întrecerile sportive. Ob
servații ? Din păcate, dacă ținem 
seama de numărul elevilor liceului 
„Ion Neculce", prea puțini sint an
grenați la sport in această dumini
că de vacanță. Școala generală — 
3 : Pe un mic teren acoperit 
gheață cițiva copii se joacă in 
gea lor. Un anunț pe ușa sălii 
sport ne spune câ la ora 9 va 
cepe un meci de volei. Pe anunț e 
înscris și numele profesorului res
ponsabil pentru această acțiune. A 
trecut ora notată in program, doar 
trei copii in sală joacă... baschet, 
profesorul respectiv ia-1 de unde 
nu-i ! Stadionul Tineretului : Tre
cem pe ]a nenumăratele terenuri — 
nici țipenie. în săli — de box, gim
nastică, sau pentru forță — vacanță 
in toată regula ! Cum de e permis 
să rămină ncutilizată timp de o zi 
— o zi de vacanță — o asemenea 
baza sportivă complexă ? plecăm 
mai departe, la cițiva kilometri de 
oraș. La Buftea, liceul teoretic și 
Școala nr. 1 : Nici o acțiune pentru 
amatorii de sport, despre 
tineretului", nimic, discreție 
virșită...

Vacanța continuă. în fiecare 
din fiecare școală, numeroși 
așteaptă ca organizatorii sportivi să 
se pună in mișcare fără intirziere.

nr. 
cu 
Ie
de 

în-
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Emisiuni sportive
pe micul ecran
Redacția de actualități TV ne co

munică emisiunile programate pen
tru zilele de 30 decembrie ac.. 1 și 
2 ianuarie 1974. Duminică, 30 decem
brie. de la ora 13 se va transmite 
înregistrarea festivității de premiere 
a celor mal buni sportivi români din 
anul 1973. De la ora 16,00 — partea 
a doua a retrospectivei „Fotbal '73**. 
cu alte 90 de goluri din 25 de me
ciuri internaționale (n.n. — era bine, 
și nu-i prea tirziu, ca rezumatul să 
fi cuprins și cele mai spectaculoase 
goluri din partidele campionatului 
național și ale „Cupei României" !). 
Marti, 1 ianuarie, de la ora 17,05 se 
va transmite partea intîi a emi
siunii „Anul sportiv 1973", partea a 
doua fiind programată pentru 
miercuri, 2 ianuarie, de la ora 15,35.

BOX

Tragerea la sorți pentru stabilirea 
neciurilor semifinale ale competiției 
..Cupa federației de box” va avea loc 
joi la ora 12. la sediul F.R.B. Pen
tru semifinale s-au calificat echi
pele A.S.A. Cluj, Farul Constanța, 
Box club Brăila si Box club Galati. 
Gala semifinalelor va avea loc vi
neri. 28 decembrie, la ora 17, in sala 
Dinamo, iar gala finală este prevă
zută pentru slmbătă, tot in sala Di
namo (ora 18).

time: Criza combustibililor: Căutări
febrile... la temperaturi scăzute

Pe măsură ce coloanele de mercur 
indică temperaturi tot mai scăzute, 
iar rezervoarele automobilelor nu 
mai au benzină decit pe fund, mulți 
vest-europeni retrăiesc vremurile 
«umbre ale ultimului război mondial. 
Și. ca și atunci, ei dau dovadă de 
multă ingeniozitate — însoțită și de 
un anumit umor — pentru a face 
fațâ crizei de energie.

Duminicile in care circulația auto 
este interzisă (măsură ce a intrat in 
vigoare in Olanda, Luxemburg. Ita
lia. R.F.G., Belgia, Danemarca. Nor
vegia. Elveția) au făcut ca tracțiunea 
hipo să fie din nou la preț. Una din 
consecințele acestei situații este a- 
ceea că veterinarii olandezi, de pil
dă. nu mai prididesc solicitărilor : 
datorită eforturilor neașteptate la 
care sint supuși, caii de tracțiune 
manifestă simptome de oboseală a... 
cordului și febră musculară, fără a 
mai pune la socoteală diversele ac
cidente de trafic in care bietele ca
baline sint acum implicate. Poliția 
din Milano a anunțat in această pri
vință un accident neobișnuit : un 
camion tras de cai a intrat in viteză 
intr-un grup de automobile parcate 
— cu consecințe neplăcute și pen
tru unii și pentru ceilalți. La Mtin- 
chen a putut fi văzut un Volkswa
gen de „un cal-putere". respectiv 
...remorcat prin forța unui cal viu, 
in timp ce în Sicilia un original a 
folosit pentru deplasările sale un 
elefant.

Pentru europeni, bicicleta nu re
prezintă, firește, o noutate, dar in 
prezent pe străzile Europei occiden-, 
tale iși fac loc variante bizare ale 
velocipedului. Bicicletele tandem 
devin tot mai răspindite : o familie 
de italieni folosește ca mijloc de lo
comoție o bicicletă pentru 8 persoa
ne. Pe străzile Romei pot fi. de ase
menea, văzute, persoane care folo
sesc pentru deplasare patinele cu 
rotile sau tricicluri cu douâ locuri 
în spate.

Duminicile fără automobile au mai 
dat naștere șl altor probleme. In 
R.F.G., Belgia și Olanda, proprietarii 
hotelurilor și restaurantelor de la 
marginea orașelor raportează eă ve

niturile lor in zilele de duminică au 
scăzut cu 30 pină la 40 la sută. Sta
țiunile de sporturi de iarnă din El
veția au de asemenea de suferit, 
numărul vizitatorilor reducindu-se 
in mod substantial. în schimb, res
taurantele din incinta orașelor sint 
mult mai aglomerate decit înainte. 
Destul de puțină lume se ducea la 
cinematografe înainte de actuala pe
nurie de energie. în prezent, cine
matografele sint pline ; este o mo
dalitate relativ ieftină de a sta la 
căldură timp de citeva ore.

Dintre toți vest-europenii poate 
cel mai mult au de suferit britani
cii. Cu simțul umorului care le este 
atit de propriu, mulți englezi reco
mandă compatrioților lor diferite 
măsuri năstrușnice pentru a face 
față situației. Astfel, publicația „Pri
vate Eye" și-a sfătuit cititorii : „îm- 
brăcați-vă cu mai multe rinduri de 
haine. Actualmente nu există incâ

în această privință nici un fel de 
restricții".

Pe fundalul acesta sarcastic nu 
este mai puțin adevărat că situația 
se nrezintâ in multe țări in culori 
sumbre. Astfel, un studiu al Comi
siei Economice Europene cuprinde 
previziuni întunecate pentru 1974 :

— In locul unei creșteri de 3 pină 
la 4 la sulă a producției de bunuri 
și servicii se prevede o scădere de 
2—3 la sută a acestei producții — 
ceea ce înseamnă că, pentru prima 
oară in deciys de 20 de ani, dezvol
tarea economică a țărilor respective 
nu va mai fi caracterizată prin sem
nul plus, ci prin semnul minus.

— Șomajul se va dubla, dacă nu 
chiar se va tripla.

— Inflația, care-a atins în prezent, 
la nivelul întregii Piețe comune. 8,4 
la sută, va crește și mai mult, para
lel cu încetinirea substanțială a ex
pansiunii economice.

„Alo, taxi I Liber ?"
(fotografie din „Stern")



viața internațională
imu..————i——

A TREIA ZI CONSECUTIV

Acțiuni ofensive ale forțelor patriotice 
asupra Pnom Penh ului

CAMBODGIA 25 (Agerpres). — Continuindu-și acțiunile ofensive, 
forțele patriotice cambodgiene au bombardat marți cu rachete, pentru 
a treia zi consecutiv, pozițiile ~ " *lonnoliste din orașul Pnom Pcnh.

ORIENTUL APROPIAT
Contacte, schimburi de păreri, declarații

după faza preliminară a conferinței pentru pace

SEMNAREA PROTOCOLULUI COMERCIAL 
ROMÂNO-CUBANEZ

Un alt bombardament deosebit de 
Intens, in cursul căruia nu fost lan
sate aproximativ 300 de proiectile, a 
fost efectuat, in aceeași zi, asupra 
bazei lonnoliste dc la Kroch Soeuch, 
aflată la circa 15 kilometri de capi
tală. pe malul estic al fluviului Me
kong. Acest bombardament s-a sol
dat cu explozia depozitului de mu
niții al garnizoanei locale, distruge
rea cazematei de comandă, rănirea 
gravă a colonelului comandant, uci
derea adjunctului acestuia și a mul
tor altor militari inamici, precum și 
cu retragerea, peste Mekong, a ce
lor rămași in viață.

Patrioții au continuat, de aseme
nea. hărțuirea inamicului pe alte 
fronturi de luptă : in zona șoselei na
ționale nr. 5. vitală pentru aprovi
zionarea Pnom Penhului. numeroase 
tronsoane ale importantei căi rutiere 
au rămas sub controlul patrioților

de-khmeri, in ciuda eforturilor de 
gajare ale trupelor lonnoliste.

♦
Un bilanț transmis de Agenția 

khmeră de informații asupra luptelor 
desfășurate in Cambodgia in regiu
nea șoselelor nr. 1 și 5 in intervalele 
14—17 și. respectiv. 20—21 decembrie 
a.c. relevă că, in cursul acestor ac
țiuni militare, au fost scoși din luptă 
peste 640 de militari lonnoliști, au 
fost avariate 3 vehicule blindate și 
două vedele fluviale, au fost dobo
ri le două elicoptere și a fost captu
rată dc patrioți o mare cantitate de 
materiale militare.

Guvernul Insulei Mauritius a re
cunoscut oficial Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei 
drept unicul guvern legal al 
Cambodgiei. Numărul statelor care 
au recunoscut pină în prezent 
G.R.U.N.C. se ridică, astfel, Ia 58.

CAIRO 25 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt. Anwar 
Sadat, a primit un mesaj din partea 
președintelui Siriei. Hafez Assad, 
referitor la diferitele aspecte ale con
juncturii arabe 
agenția 
transmis șefului ______ ____
de către premierul Confederației Re
publicilor Arabe. Ahmed Khatib, 
care a efectuat, recent, o vizită la 
Damasc.

Pe de altă parte. agențiile de 
presă informează că șeful statului 
egiptean a avut o întrevedere cu 
Abdel Aziz Hussein, ministru de 
stat pentru problemele guvernului 
kuweitian. care i-a remis un mesaj 
din partea emirului Kuweitului. Sa
bah Al Salem al

M.E.N.
actuale — anunță 
Mesajul a fost 
statului egiptean

Sabah.
(Agerpres). — La 

loc. marți, o reu- 
guvemului israc- 

de

Republicii Vietnamului de Sud
MOSCOVA 25 (Agerpres). — în 

comunicatul referitor la vizita in 
U.R.S.S. a delegației Republicii Viet
namului de Sud. condusă de Nguyen 
Hun Tho. președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E. din Vietnamul de

„să Înceteze persecuțiile 
ÎMPOTRIVA patrioților 

SUD-COREENI!"
O declarație a Comitetului 
pentru reunlficarea pașnică 

a Coreei
PHENIAN 25 (Agerpres). — Comi

tetul pentru reuniricanea pașnică a 
Coreei a dat publicității o declarație 
in care denunță persecuțiile la care 
se dedă regimul de la Seul impo- 
tr-.va persoanelor animate de idei 
patriotice din Coreea de sud, a celor 
care militează pentru transformări 
democratice, pentru înfăptuirea reu- 
ruficării patriei.

Declarația cere autorităților sud- 
coreene să pună capăt tuturor acte
lor represive împotriva populației, 
să pună in libertate pe toți patrioții 
arestați, să respecte principiile a 
căror promovare este menită să ducă 
la reunificare și să abordeze cu sin
ceritate dialogul dintre Nord și Sud.

sud. președintele Consiliului Consul
tativ al G.R.P. al R.V.S.. se subli
niază că părțile au făcut un schimb 
de informații privind situația din 
țările respective. Delegația R.V.S. a 
reafirmat dorința neabătută a G.R.P. 
de a asigura respectarea deplină și 
îndeplinirea strictă a Acordului de 
la Paris cu privire li Vietnam. 
Uniunea Sovietică sprijină cu fermi
tate eforturile G.R.P. in vederea 
realizării unei păci drepte in Viet
nam. dezvoltării Vietnamului de 
sud pe calea păcii, independenței, 
democrației și neutralității, precum 
și unui progres pe linia reunificărit 
pașnice a Vietnamului. Părțile au 
discutat, de asemenea, probleme ale 
întăririi și lărgirii relațiilor bilate-

TEL AVIV 25 
Tel Aviv a avut 
niune specială a 
lian, în cursul căreia ministrul
externe. Abba Eban. a prezentat un 
raport asupra desfășurării primei 
faze a Conferinței de la Geneva 
pentru pace in Orientul Apropiat 
și asupra convorbirilor avute cu 
acest prilej — anunță agențiile Reu
ter și France Presse,

Potrivit unui comunicat oficial, 
cabinetul a mai fost informat de că
tre ministrul apărării, Moshe Dayan, 
despre numirea generalului Morde- 
hai Gur și a colonelului Dov Sion ca 
reprezentanți ai Israelului in grupul 
de lucru militar creat in cadrul Con
ferinței de pace de la Geneva și a 
examinat dificultățile actuale din 
transporturi.

dificultățile actuale

BEIRUT 25 
nia consideră 
la Geneva ca un 
pentru apărarea cauzei și drepturilor 
arabe" — a declarat consilierul re
gelui Hussein pentru problemele in
ternaționale, Moneim El Rifai. in
tr-un interviu acordat cotidianului 
libanez „An Nahar".

După cum relevă agenția M.E.N., 
Moneim El Rifai a subliniat că „po-

(Agerpres). — „Torda- 
conferința de pace de 

cadru favorabil

M4REIUI

25 (Agerpres).

ziția Iordaniei rezidă, mal întii, în 
căutarea mijloacelor de a se ajunge 
la realizarea obiectivului arab prin
cipal, care este retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate 
in 1967**. „După realizarea acestui 
obiectiv — a spus ol — ne vom pu
tea consacra căutării mijloacelor de 
a pune capăt stării de război și de 
a instaura pacea, acordind prioritate 
restabilirii drepturilor legitime ale 
poporului pales tin can ".

AMMAN 25 (Agerpres). — Reunit 
intr-o ședință specială. Consiliul de 
Miniștri al Iordaniei a aprobat pla
nul de lucru al delegației iordanie- 
ne propus de primul ministru și mi
nistrul de externe. Zeyd Rifai. pen
tru viitoarele lucrări ale Conferinței 
de la Geneva pentru pace in Orien
tul Apropiat, informează agenția 
France Presse.

DAMASC 25 (Agerpres). — în 
cursul unei reuniuni cu ușile în
chise. Abdel Halim Knaddam, vice- 
premier și ministru de externe al 
Siriei, a prezentat Adunării Poporu
lui o declarație privind politica 
țării, in lumina poziției adoptate de 
către guvernul sirian față de Con
ferința de pace de la Geneva asupra 
Orientului Apropiat — anunță agen
ția M.E.N.

ACTIVITATE
ÎN COSMOS

„SOIUZ-13"
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

Agenția T.A.S.S. informează că 
zborul navei cosmice „Soi.uz-13" 
se apropie de sfirșit. Piotr 
Klimuk și Valentin Lebedev iși 
continuă cercetările astrofizice. 
La rotațiile a 96-a, a 97-a și a 
100-a, cosmonauții au spectro- 
fotografiat stelele și au fotogra
fiat Soarele in raze Roentgen.

Ei au executat, de asemenea, 
experimente de navigație și 
medico-biologice. Cu ajutorul 
unei aparaturi speciale au fost 
efectuate măsurători ale circu
lației sanguine in creier in 
stare de repaus și in condițiile 
une; solicitări fizice dozate.

„SKYLAB-3"

AL R. P
ULAN BATOR __ .

La Ulan Bator au luat sfirșit, marți, 
lucrările celei de-a 8-a .sesiuni a 
Marelui Hural Popular al R. p. Mon
gole. La sesiune au fost adoptate 
Legea cu privire la planul de dez
voltare a economiei naționale și a 
culturii pe anul 1974. precum și Le
gea cu privire la Bugetul de stat pe 
anul 1974.

într-un local public din Newrv (comitatul Down), de la frontiera cu Repu
blica Irlanda, a explodat luni o bombâ, explozia soldindu-se cu următorul 
bilanț : patru morți, 20 de răniți (dintre care cinci în stare gravă), avarierea 
imobilului și distrugerea parțială a unui autobuz cu pasageri, aflat în apro
piere. Potrivit primelor indicații, unul dintre atentatori (membri ai aripii ile
gale a organizației Armata Republicană Irlandeză — I.R.A.) se află printre 
cele patru victime, datorită exploziei premature a bombei. în fotografie:

Aspect de la locul exploziei

HOUSTON 25 (Agerp 1 -
Ieșirea in spațiu a echipajul'. i 
spațial „Skylab-3“ a avut loc 
marți la ora 17.00 G.M.T., cu o 
oră intirziere față de progra
mul prevăzut, datori'ă pregăti
rilor de ultim moment. Coman
dantul misiunii, Gerald Carr, și 
William Pogue au iey't din la
boratorul spațial echipați 
camere de luat vederi și au în
ceput imediat să fotografieze 
cometa „Kohoutek" care, peste 
trei zile, va atinge punctul cel 
mai apropiat de Soare.

avui

cu

HAVANA 25 (Agerpres). - în 
urma tratativelor desfășurate intr-o 
atmosferă prietenească și de înțele
gere reciprocă, la 24 decembrie a 
fost semnat protocolul privind 
schimburile comerciale și plățile in
tre Republica Socialistă România șl 
Republica Cuba pe anul 1974.

Potrivit prevederilor protocolului, 
România va livra, printre altele, ex
cavatoare. rulouri compresoare. be
toniere. piese de schimb pentru di
verse mașini și utilaje românești, 
uleiuri minerale, anvelope, carbid, 
piele artificială, geamuri, produse 
alimentare.

La rindul său. Republica Cuba va

livra: zahăr, melasă, sinter \ de ni
chel, băuturi diverse și altele.

Protocolul prevede pentru anul 
1974 o creștere importantă a schim
burilor de mărfuri față de anul 1973.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, iar din partea cubaneză de 
Andres Yebra Garcia, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

La semnare au fost de față Mar
celo Fernandez Font, ministrul co
merțului exterior al Republicii Cuba, 
Petre Ion eseu, ambasadorul Româ
niei La Havana, precum și membrii 
celor două delegații.

PRETUTINDENI

Țările arabe exportatoare de petrol 
au hotărît sporirea extracției

KUWEIT 25 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri, marți după- 
amiază s-a încheiat, in Kuweit, 
reuniunea Consiliului ministerial al 
Organizației țărilor arabe exporta
toare dc petrol (O.P.A.E.P.), care a 
hotărît să sporească, din ianuarie 
viitor, cu 10 la sută fată de nivelul 
actual extracția de țiței a țărilor 
membre. Hotărirea a fost anunțată 
de ministrul nigerian al industriei. 
Belaid Abdessalem, șl de ministrul 
saudit al petrolului, Ahmed Zaki Ya- 
mani.

Ca urmare a acestei hotăriri, re

ducerea producției de petrol de că
tre țările arabe — care in prezent 
este de 25 Ia sută și care a fost de
cisă la 17 octombrie a.c. — va fi li
mitată, inccpind din ianuarie 1974, la 
numai 15 Ia sută în raport cu nive
lul său din septembrie a.c.

Pe de altă parte, cei doi miniștri 
au anunțat că embargoul asupra ex
porturilor de petrol spre Statele U- 
nite continuă și că Japonia. Belgia 
și Filipinele vor fi. de acum Înain
te. exceptate de la reducerile de ex
porturi hotărite în octombrie 1973.

H ■ D

de presă transmit:
Printr-un decret al Comi

tetului Popular Central al 
R.P.D. Coreene,semnat de prc_ 

ședințele acestei țări, Kim Ir Sen, 
ziua de 27 decembrie a fost insti
tuită ca „Zi a Constituției socialiste 
a R. P. D. Coreene", urmind a fi 
considerată sărbătoare națională.

Sentința Tribunalului mi
litar al Republicii fliganis- 
ÎGîl ’n Procesul participanților la
complotul împotriva regimului re
publican din această țară, descoperit 
în luna septembrie 1973. Tribunalul 
i-a condamnat la moarte pe cinci 
dintre participanții la această ac
țiune, intre care fostul premier Ha
shim Maiwandwal, care s-a sinucis 
in închisoare, și fostul guvernator al 
provinciei Nangarhar, Han Muham
mad. Alți participanți la complot, 
intre care ex-comandantul forțelor 
aeriene afgane, generalul Abdul Re- 
zak, au fost condamnați la închisoare 
pe viață, iar opt persoane — la în
chisoare pe termene variind între 
8 și 15 ani.

Brnbia Saudită și Franța 
au semnat mai multe acorduri re
feritoare la aprovizionarea Franței 
cu petrol, anunță agenția France 
Presse, citind un comunicat al con
ducerii societății saudite de stat 
„Petromin". Aceste acorduri, a că
ror durată nu a fost precizată, vor 
permite sporirea livrărilor de petrol 
către Franța.

In R. P. Albania s au dcs- 
fășurat, la 23 decembrie, alegeri ge
nerale pentru consiliile populare lo
cale și pentru tribunalele populare. 
Potrivit agenției A.T.A., la vot au 
participat toți alegătorii înscriși In 
listele electorale. Pentru candldații 
Frontului Democratic au votat 99,99 
la sută din totalul alegătorilor.

Secretariatul Mișcării Re
voluționare de Stingă<MIR> 
din Chile anunță că Bautista van 
Showen, lider al acestui partid, a 
fost arestat de autoritățile chiliene.

La Osaka a avut loc o fes- 
tivitate prilejuită de reeditarea 
Dicționarului român- japonez,
realizat de un grup de profesori 
de la Universitatea din acest 
mare oraș, de membrii cursuri
lor de limba română care se 
desfășoară in cadrul Asociației 
de prietenie Japonia-România, 
filiala Osaka. Festivitatea a 
fost organizată de prof. Fujii 
Kenzo, sprijinitor material al 
reeditării, și prof. Yorio Otaka, 
editorul lucrării. Au vorbit prof, 
dr. Juntaro Kamahora, recto
rul Universității Osaka, doam
na Mitsui Takaharu, participan
tă la prima editare și sprijini
tor financiar al actualei reedi
tări, și prof. Yorio Otaka. Cu 
această ocazie, participanții au 
pus bazele unui Comitet de co
operare culturală Japonia- 
România.

Pauza intervenită, la 14 decembrie 
1973, în lucrările celei de-a doua faze 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa constituie un 
prilej de analiză și reflecții asupra 
drumului parcurs in cele trei luni 
care au trecut de cind reprezentanții 
celor 33 de state europene. S.U.A. și 
Canadei au trecut la îndeplinirea di
rectivelor trasate de miniștrii de ex
terne ai țărilor participante — de a 
elabora proiecte de declarații, reco
mandări. rezoluții și alte documente 
finale privind edificarea securității 
si dezvoltarea cooperării pe plan ge
neral european. Această etapă a 
fost — așa cum s-a preconizat de la 
bun Început — o etapă de lucru, in 
care s-au examinat căile de promo
vare, conform directivelor stabilite, 
a unor relații mai bune intre statele 
participante și de asigurare a condi
țiilor in care popoarele respective să 
poată trăi in pace, libere de orice 
amenințare sau atingere a securității 
lor. de stimulare a eforturilor pen
tru creșterea cooperării in domeniile 
economic, tehnico-științific și al me
diului înconjurător, de extindere a 
rchimburilor culturale și in dome
niul educației, al informației și con
tactelor dintre oameni. Delegațiile 
i-au angajat activ, de la început, in 
ample negocieri asupra întregii te
matici prevăzute de recomandările 
finale de Ia Helsinki, demonstrind 
preocuparea vitală a popoarelor res
pective de a se deschide o eră nouă 
in istoria Europei, caracterizată prin 
participarea, in condiții de deplină 
egalitate a tuturor statelor de pe con
tinent, la făurirea unui sistem trai
nic de securitate și cooperare in Eu
ropa Numai faptul că, pe parcursul 
lucrărilor in cele 16 organe ale con
ferinței — Comitetul de coordonare, 
comisiile pentru problemele securită
ții, cooperării economice și schimbu
rilor culturale și unitățile subsidiare 
ale acestora — au fost depuse de 
participanți peste o sută de docu
mente de lucru, fără a mai aminti 
propunerile și sugestiile verbale, de
monstrează interesul larg și profund 
ca discuțiile să se poarte asupra 
unor prevederi concrete, de natură a 
se finaliza cu măsuri efective.

După cum se știe, in perioada care 
a trecut de la începerea conferinței 
au avut loc in Orientul Apropiat 
evenimente cu adinei implicații pe 
arena mondială. în ce privește Eu
ropa. ele nu au făcut de cit să puna 
și mai puternic in lumină necesitatea 
de a se acționa pentru consolidarea 
proceselor pozitive de pe continent.

pentru edificarea securității și dez
voltarea cooperării intereuropene.

în conformitate cu mandatul în
credințat. delegația țării noastre a 
adus o contribuție activă la buna 
desfășurare a lucrărilor, a militat 
pentru consfințirea de către confe
rință. in documente anume, a prin
cipiilor și normelor ce trebuie să 
stea la baza raporturilor dintre ță
rile europene și adoptarea de mă
suri corespunzătoare in vederea apli

cele privind dezangajarea militară și 
dezarmarea in Europa.

Totodată, in cadrul lucrărilor 
s-a evidențiat, încă o dată, fap
tul de necontestat că o operă 
istorică cum este aceea a edi
ficării sistemului de securitate și 
cooperare in Europa nu se poate în
făptui printr-o singură conferință și 
că pentru continuarea eforturilor in 
această direcție este nevoie de un 
cadru instituțional pe care l-ar pu-

Securitatea europeană—deziderat 
care reclamă efortul unit al tuturor 

statelor participante
cării lor in viață. România, alături 
de alte state participante, s-a pro
nunțat pentru așezarea relațiilor din
tre state in Europa pe principiile 
egalității in drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța. Este îm
bucurător că participanții au realizat 
un schimb larg de vederi și au fă
cut propuneri concrete cu privire la 
formularea fiecăruia dintre cele zece 
principii elaborate și adoptate la 
Helsinki. De asemenea, s-a afirmat 
cu pregnanță ideea că. alături de 
angajamente clare și precise in ceea 
ce privește principiile care trebuie 
să guverneze relațiile dintre statele 
participante, este necesar să se adop
te și măsuri concrete care să asigu
re transpunerea in viață a acestor 
principii. De altfel, majoritatea co- 
virșitoare a propunerilor vizează toc
mai măsuri concrete de ordin poli- 
tico-juridic, militar, economic sau 
cultural. Printre acestea, de o impor
tanță deosebită s-au dovedit propu
nerile românești de măsuri care să 
facă efectivă nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța, precum și

tea oferi crearea unui organism per
manent.

Conferința de la Geneva pentru 
edificarea sistemului de securitate și 
cooperare in Europa întrunește ast
fel caracteristici care o fac unică in 
analele continentului : negocierile se 
poartă intre 35 parteneri, pe baza 
recunoașterii declarate a principiu
lui egalității in drepturi, avind o te
matică largă, care vizează interesele 
cele mai profunde ale statelor — 
securitatea și dezvoltarea lor. în 
ciuda unor controverse sau polemici 
care au apărut, aceste negocieri s-au 
desfășurat, in ansamblu, in liniile 
lor generale, intr-un spirit de lucru 
constructiv și laborios, dovedind in 
practică adevărul susținut perma
nent de țara noastră că atunci cind 
se manifestă răbdare, înțelegere și. 
mai presus de toate, voință politică, 
iși pot găsi soluționarea și cele m. i 
spinoase probleme.

Evoluția dezbaterilor de pină acum 
a afirmat și un alt aspect și anunr 
că in această oneră o importantă 
contribuție au adus țările mici și 
mijlocii ; s-a evidențiat, astfel, rolul 
acestor stat°. alături de cel al țărilor 
mari, in înfăptuirea unei politici noi

in viața internațională și, totodată, 
și-a găsit o nouă confirmare ideea 
că realizarea obiectivelor conferinței 
nu poate fi dccit rezultatul acțiunii 
unite a tuturor statelor participante, 
a tuturor popoarelor interesate.

înfăptuirile primei părți a celei 
de-a doua faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare creează po
sibilități reale, care trebuie folosite 
din plin, ca in etapa următoare, ce 
va incepe la 15 ianuarie 1974, să se 
treacă treptat la redactarea efectivă 
a documentelor finale, astfel incit 
cea de-a treia fază, la nivelul șefi
lor de state sau guverne, să poată 
avea loc cit mai curind — nu mai 
tirziu de mijlocul anului viitor. 
„Apreciem, arăta in legătură cu a- 
ceasta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că există reale posibilități pentru în
cheierea cu succes a Conferinței ge- 
neral-europene, pentru dezvoltarea 
Europei pe un drum nou, de colabo
rare și de pace. Aceasta va repre
zenta un moment de însemnătate 
istorică nu numai pentru Europa, 
dar și pentru relațiile dintre toate 
țările lumii".

In acest spirit și manifestind a- 
ceeași atitudine constructivă ce a 
caracterizat poziția sa in toate dez
baterile de pină acum, țara noastră 
este hotărită să-și aducă și pe mai 
departe contribuția pentru asigurarea 
reușitei depline a conferinței. Cele 
infăptuite in decursul acestui an. ce 
va intra in istorie ca anul cind pen
tru prima dată miniștrii de externe 
ai tuturor țărilor europene, precum 
și ai S.U.A. și Canadei, au luat loc 
in jurul aceleiași mese, demonstrea
ză că este pe deplin realist ca pe 
calea unor negocieri susținute și 
laborioase, care să țină seama de 
pozițiile și interesele tuturor statelor, 
să se ajungă, fără tergiversări sau 
prelungiri nedorite, dar și fără pri
peală. la elaborarea de documente 
comune, la realizarea acelor obiecti
ve care să deschidă o eră nouă in 
viața continentului nostru.

Firește, aceasta impune ca statele 
participante să depună toate efortu
rile, să dea dovadă de voința politi
că necesară pentru a răspunde aștep
tărilor popoarelor europene, ale tu
turor popoarelor lumii, de transfor
mare a Europei intr-un continent al 
păcii, securității și cooperării. Este o 
perspectivă pentru a cărei traducere 
in viață România va acționa cu 
aceeași neslăbită vigoare și energie.

Romulus NEAGU

Comandantul districtu
lui militar Djakarta a anun al 
că, in acest an, au fost arestate în 
capitala indoneziană 146 de persoa
ne suspectate de a fi fost implicate 
in tentativa de lovitură de stat de 
la 30 septembrie 1965 — transmite 
agenția T.A.S.S. Potrivit presei lo
cale, printre cei arestați se află cel 
puțin 20 de cadre din rindul armatei.

Prima conferință africa
nă a petroluluiva avea Ioc 13 
Tripoli intre 2 și 12 februarie 1974, 
sub auspiciile Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Africa.

Israel Inonii a încetat din 
VSGtfi marT‘> Ankara> în virstă 
de 89 de ani. El a deținut funcția 
de prim-minislru in perioadele 
1923—1924, 1925—1937 și 1961—1965. în 
intervalul 1938—1950, el a fost pre
ședinte al Turciei.

PORTUGALIA

Intensificarea acțiunilor opoziției
„Mișcarea noastră de 

opoziție reunește per
soane de toate tendin
țele, de la catolici pină 
la comuniști. Ceea ce 
ne-a legat și continuă 
să ne lege este voința 
de a face cunoscut po
porului adevărul... Și 
vom reuși, in ciuda in
tervențiilor brutale ale 
poliției, bătăilor cu bas
toane de cauciuc și a- 
restărilor" — declara, 
recent, prin intermediul 
revistei italiene „L’Es- 
presso", scriitorul Ur
bano Tavares Rodri- 
guez, unul din condu
cătorii opoziției demo
cratice din Portugalia.

Intr-adevăr, în Portu
galia are loc o intensi
ficare a acțiunilor opo
ziției, in special după 
alegerile „in sens unic" 
de la sfirșitul lunii oc
tombrie, desfășurate in 
condițiile unor manevre 
și presiuni de tot felul, 
care au silit pe candi- 
dații „Mișcării demo
cratice" să se retragă cu 
puțin înaintea scrutinu
lui. In paginile presei 
internaționale din ulti
mele zile au putut fi 
întilnite numeroase in
formații din Lisabona 
care atestă intensifica
rea mișcării împotriva 
regimului actual. Pe 
fundalul unei situații e- 
conomice deosebit de 
grele, marcate de spira
la inflației și creșterea

vertiginoasă a prețuri
lor la bunurile de larg 
consum, nemulțumirea 
generală a maselor 
populare cunoaște di
verse forme de mani
festare. Sint elocvente, 
in acest sens, o serie de 
acțiuni revendicative 
organizate chiar in si
nul „sindicatelor lega
le". cum ar fi greva 
personalului bancar și 
a metalurgiștilor. La 
Lisabona, Setubal. O- 
porto, Avciro, Coimbra 
și Leiria, 800 de inte
lectuali și-au pus sem
năturile pe un apel in 
favoarea acordării de 
drepturi și libertăți po
litice. „Mișcarea de o- 
poziție are astăzi punc
tele sale forte acolo 
unde există concentrări 
de muncitori, elemente 
din rindul burgheziei 
progresiste mici sau 
mijlocii, precum și 
mase de studenți" — 
scrie ziarul italian 
,,1’Unltâ". Același ziar 
relevă că o componen
tă esențială a activită
ții opoziției democrati
ce o constituie demasca
rea politicii colonialiste 
a regimului portughez. 
Prețul acestei politici a 
fost plătit de poporul 
portughez cu viețile a 
zeci de mii de tineri 
căzuți pe fronturile răz
boiului colonialist din 
Africa. Pentru Întreți
nerea mașinii de război

trimisă să înăbușe do
rința de libertate și in
dependență a popoare
lor din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau 
se percep de la popu
lație impozite și taxe 
tot mai ridicate (chel
tuielile se ridică la 
peste 1 milion de do
lari pe zi). Anacronis

mul politicii colonia
liste portugheze, lo
viturile date de miș
cările de eliberare din 
Africa fac să crească o- 
poziția maselor popu
lare din Portugalia față 
de războiul colonial. 
Semnificativ este și fap
tul că un număr tot 
mai mare de tineri a- 
flați in preajma convo
cării pentru satisface
rea serviciului militar 
se expatriază in mod 
clandestin pentru a nu 
fi obligați să lupte In 
Africa intr-un război 
ne just și contrar intere
selor poporului portu
ghez.

.Am luptat și vom 
lupta pentru ca po
porul să afle adevărul". 
Sub această deviză, for
țele democratice din 
Portugalia s-au unit in
tr-un front comun, ac- 
ționînd cu tot mai mul
tă vigoare împotriva o- 
presiunii, pentru liber
tăți și drepturi demo
cratice.

Eugen IONESCU

• ELICE CARE ECO
NOMISEȘTE COMBUS- 
TIBIL. Arthur Elmer, inginer 
englez, este inventatorul unul 
nou tip de elice, care, montată 
la motoarele camioanelor, re
duce consumul de combustibil 
cu 10—18 la sută. Elicea con
vențională la camioanele grele 
solicită o forță pină la 20 cai 
putere și, in plus, este foarte 
zgomotoasă. Elicea lui Elmer 
funcționează pe bază de presiu
ne a aerului și. de aceea, este 
mai ales aplicabilă la camioa- 
nele cu frine pneumatice. Cos
tul montării noii elice este de 
150 lire sterline, dar combusti
bilul economisit ajunge la 300 
lire anual. Mari fabrici de au
tocamioane din Marea Britan ie, 
ca și din Japonia și S.U.A., au 
și început să negocieze intro
ducerea noii elice in echipa
mentul standard al motoarelor.

• RISCUL DE CAN
CER LA FUMĂTORI. 0 
analiză a slngelui. care permite 
determinarea procentului de 
riscuri pentru ca un fumător 
să contracteze un cancer la plă- 
mln. a fost pusă la punct de 
către o echipă de cercetători de 
la Universitatea din Houston 
(Texas — S.U.A.). Analiza con
stă in punerea in contact a 
unui eșantion de globule albe 
cu benzpirenul — substanță 
cancerigenă conținută in gudro
nul țigaretelor. La persoanele 
predispuse la cancer, in cazul 
în care fumează, globulele albe 
produc o enzimă care transfor
mă benzpirenul intr-o substanță 
cu calități cancerigene și mai 
pronunțate. în schimb, in cazul 
persoanelor rezistente la can
cer globulele albe nu produc 
enzimă. In prima categorie in
tră circa 10 la sută din subiecți; 
in cea de-a doua circa 45 la 
sută.

• MUZEUL CARICA
TURII. în Varșovia va lua 
ființă in curind „Muzeul cari
caturii", alcătuit din donațiile 
lui Eryk Lipinski, colecționar 
pasionat, și. totodată, el însuși 
un reputat maestru al genului. 
E. Lipinski, deține cea mai 
mare bibliotecă din Polonia de 
cărți, reviste, afișe etc. consa
crate caricaturii, inclusiv albu
me semnate de celebrii Felix 
Topolski, Jean Effel, A. Hof- 
fmeister, K. Halbriter. Kukrî- 
niksî, R. Osborne și alții.

• CEAS ATOMIC. Fir- 
ma japoneză „Hattori" a defi
nitivat prototipul primului ceas 
atomic din lume. Ceasul are 
diametrul de un centimetru și 
jumătate și o grosime de 8 mi
limetri. Un izotop radioactiv, 
închis intr-o capsulă miniatura
lă, il pune în mișcare. Carcasa 
a fost construită dintr-un ma
terial special menit să-l prote
jeze pe purtătorul ceasului ato
mic de primejdia iradiațiilor.

• HARTA DECIBELI
LOR. Colaboratorii Institu
tului de medicină din Riga au 
elaborat o „hartă a zgomotului" 
diferitelor străzi ale orașului. 
Ea pune in evidență zonele cele 
mai zgomotoase, ca și cele mai 
liniștite, precum și cauzele ge
neratoare de zgomot. Pe baza 
acestei lucrări, specialiștii au 
propus măsuri de o mare va
rietate, printre care plantarea 
de perdele forestiere de protec
ție, folosirea de elemente fono- 
absorbante in construcții, înăl
țarea unor clădiri cu rol de e- 
crane și altele. „Harta" va fi 
folosită de institutele de pro
iectări. organele de circulație, 
întreprinderile industriale.

• OCHII ARTIFICIALI.
Se știe că nevâzătorii pot afla 
ce formă au obiectele înconju
rătoare doar in cazul în care le 
palpează. Pornind de la aceas
tă constatare, un grup de me
dici din San Francisco a con
ceput așa-numiții „ochi artifi
ciali", care funcționează in fe
lul următor. O cameră in mi
niatură. de o construcție spe
cială. captează imaginea, pe 
care o transformă în impulsuri 
mecanice sau electrice. Acestea 
din urmă sint transmise unui 
ecran fixat de abdomenul su
biectului. Ușoarele atingeri pe 
pielea acestuia permit o percep
ție clară a conturului obiecte
lor. După oarecare antrena
ment, imaginea este recepțio
nată aproape instantaneu nu 
numai de epiderma, ci și de 
creierul nevăzătorului.

• FURTUNI, PLOI, 
NINSORI. Furtuni de o deo
sebită intensitate In zona lito
ralului mediteranean, ploi to
rențiale însoțite de inundații In 
centrul și sud-estul țării, nin
sori abundente în Pirinei — a- 
cestea au constituit principalele 
aspecte ale vremii in Franța, 
in cursul zilei de marți. Agen
ția France Presse informează 
că pe Coasta de Azur vintul, 
care a atins viteza de 110 km 
pe oră, a provocat importante 
pagube materiale, smulgind a- 
coperișuri ale caselor și antene 
de televiziune, dczrădăcinlnd 
arbori. Pe numeroase șosele și 
autostrăzi din sudul Franței, 
circulația a fost blocată de ar
borii doboriți de furtună. In 
unele localități și cartiere ale 
orașelor de pe litoral, alimen
tarea cu energie electrică și le
găturile telefonice au fost În
trerupte.
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