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încep adunările generale

Zilele acestea încep să se desfășoare adunările generale în coo
perativele agricole, care vor dezbate și vor aproba planurile de pro
ducție și financiare pe 1974, planurile de masuri tehnico-organizatorice 
pentru înfăptuirea lor, precum și obiectivele angajamentelor în în
trecerea socialistă pe acest an. For suprem de conducere al coope
rativei agricole, adunarea generală decide asupra întregii activități 
economice, financiare și organizatorice, în toate problemele care 
privesc munca și viața cooperctorilor. în acest an, adunările generale 
au o semnificație deosebită întrucit, prin planurile și măsurile ce le 
vor aproba, trebuie să asigure traducerea în viață a sarcinilor im
portante ce revin agriculturii, în acest al patrulea an al cincinalului — 
sarcini subliniate pe larg în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României din noiembrie 1973.

în lumina acestor sarcini, participind activ la dezbateri, coopera
torii sînt chemați să facă propuneri constructive, concrete în ce pri
vește măsurile care trebuie luate în vederea valorificării intense a 
tuturor rezervelor de care dispune fiecare unitate agricolă coopera
tistă pentru a spori simțitor producția, pentru a crește eficiența eco
nomică în toate sectoarele. Observațiile, sugestiile și propunerile va
loroase ce vor fi făcute pentru buna organizare o activității în toate 
domeniile, ideile izvorîte din experiența proprie și din experiența 
unităților învecinate care au obținut rezultate superioare trebuie să-și 
găsească concretizarea în planuri de producție și angajamente cit 
mai mobilizatoare în ce privește creșterea producției vegetale și 
animale, precum și în planuri de măsuri judicioase pentru înfăptuirea

tn pagina a lli-a a ziarului publicăm o convor
bire cu tovarășul Ion Stanciu, adjunct al ministru
lui agriculturii, industriei alimentare și apelor, re
feritoare la modul In care au fost întocmite pla
nurile de producție in cooperativele agricole șî la 
ielul în care se vor desfășura dezbaterile în adună
rile generale ale cooperatorilor.

Forme de largă partici
pare obștească la con
ducerea socială — ex

presii ale dezvoltării 
democrației directe

Programul de educajie 
comunistă în acțiune

Legătura cu viața, sursa 
prospețimii studiului 

ideologic

Interesul deosebit 
manifestat cu prilejul 
inaugurării noului edi
ficiu al primului nos
tru teatru, ■ eveniment 
sărbătorit la proporții 
naționale, a demon
strat încă o dată de ce 
largă popularitate se 
bucură arta teatrală în 
rindurile spectatorilor. 
Explicațiile acestei pe
netrații sînt diverse și 
de naturi multiple. 
Mai mult decît muzica
— o artă ce se adre
sează exclusiv auzului
— mai mult decît pic
tura — o artă ce so
licită, exclusiv, văzul — 
teatrul angajează sim
țurile majore ale omu
lui, fapt ce determină 
o percuție puternică in 
conștiințe, cu rezo
nanțe sufletești persis
tente. Dintre toate ar
tele, teatrul are forța 
cea mai directă de de- 
mitizare a fetișurilor 
cotidiene și derizorii 
ale vieții, obligîndu-1 
pe spectator la reflec
ții responsabile cu pri
vire la destinul condi
ției sale. în teatru, pu
blicul, el însuși un ac
tor tăcut, dar nu pasiv, 
al ceremonialului, tră
iește un proces de pu-V

întreprinderea „Unîo" din Satu-Mare. Aspect din hala de utilaj tehnologic, 
unde se lucrează la asamblarea cuptoarelor uscătoare rotative, necesare 

industriei chimice

s----------------
Cei șapte șoferi, netul

ceni, de-abia ce au ieșit din 
cursă. Stau la o masă, toți 
șapte, la autoservirea din 
Tulcea. Pe masă — șapte 
sticle cu bere. Prin feres
trele largi, noul centru ci
vic. îi intrebăm cum se 
vede din cabina „Bucegi- 
lor“ ori „Carpaților", ora
șul pe care-1 străbat toată 
ziua.

Mai întîi „contact" la 
mașina lui Tudose Demos- 
tene : „Tulcea ? Păi se 
vede bine din cabina mea. 
S-a îndesit mult orașul. 
Acum cițiva ani, cind ve
neam cu taică-miu, nu era 
atîta lume aici".

Trecem la... volanul lui 
Dumitru Banuș : „Pentru 
că sîntem la o masă, să 
vedem și problemele astea. 
Ei bine, am mîncat o vre
me Ia cantina uzinei de 
alumină. Bună mîncare. 
Convenabil și la pungă. 
Aici, la autoservire, insta
lații moderne, clădire mo
dernă, e bine, dar poate să 
fie și mai bine. Că doar 
nu mai e la „Egreta". „Ce 
era Egreta „Un restau
rant vechi, s-a demolat"...

Să privim și prin... par
brizul lui Emil Surdu : 
„Mie-mi place fotbalul. Am 
ridicat stadioane la Tulcea. 
Acum aștentăm să se ri
dice și... jucătorii spre... A“. 
Ene Pricop : „La Tulcea 
văd mai des filme. Cind 
vreau scaune moi iau bilet 
la cinematograful din casa 
de cultură. Și încă o ches
tiune : prea multe semne 
de interdicție a circulației 
cu camionul. Și destule 
străzi desfundate...". „Ex
plicația" ? „Mă rog. dacă-i 
pe-așa... Da. se construieș
te mult aici și viața șofe
rilor de după noi va fi mai 
dulce".

Trecem la „volanul" unui 
nemulțumit — Nicolae 
Jecu : „Motivul ? Am cău
tat ciorapi de bumbac pen
tru soție. Găsești ce vrei 
și ce nu vrei la Tulcea. 
Numai ciorapii ăștia nu 
i-am aflat". „Poate n-ați 
știut unde să-i căutați ?“ 
„Poate. Că-s o puzderie de 
magazine noi".

Pentru că tot ne-am în
crucișat drumurile cu... 
mașina lui Nichita Baldău, 
să-1 ascultăm și pe el : 
„îmi place orașul. în ciți- 
va ani s-a ridicat mult.

Cind îmi va veni și mie 
rîndul la apartament o să 
zic : „Frate Nichita, acum 
absolut totul e în regulă !“ 

Ultimul din cei șapte — 
Nicolae Romulescu : „Nu 
știu unde se întilneau în- 
drăgostiții portului înain
te. („La coloane" — nu 
noile coloane, ci la hala 
veche, dărimată — „la mo
nument" și pe faleză, cam 
pe unde se ridică acum ho- 
telul-restaurant „Delta" — 
n.r.). Dar, acum la Tulcea,

unel noi vieți — atîția 
prunci a adus pe lume, in 
1973, Tulcea — nu-i deții 
o simplă și întîmpiăloare 
legătură ! Adunînd cele 
șapte păreri într-o defini
ție posibilă, aflăm că Tul
cea este un oraș așezat, in 
care se construiește mult, 
un centru urban cu o bo
gată viață materială și spi
rituală, care se dezvolta 
continuu, cu o rețea moder
nă de aprovizionare și exi
gențe sporite, cu locuri ine-

TUL CEA
o posibilă definiție

dată de șapte

șoferi netulceni

sint destule locuri de in
tilnire. Să „deconspir" ci- 
teva ? Mă rog : la specta
colul de film ori teatru : 
in grădina civică sau la 
dans ; la casa de cultură ; 
la cofetăriile noi. Cine nu 
știe de „Garofița", „Peli
can" și aia. abia construi
tă, cum îi zice mă ?“ 
(„Aida" îi zice). Dulce-i 
„piinea" pentru îndrăgos
tiți, nu ?“

Aici, o scurtă paranteză: 
în ziua 
mulescu 
opiniile 
Tulcea 
copii și 
căsătorii, 
cembrie

mirese și 
au rostit 
anului 

pentru un nou început 
~ i to

tuși : între aceste DA- 
uri și 1 442 strigăte care 
oficiază actul solemn 
și tulburător al nașterii

cind Nicolae Ro- 
iși expunea astfel 
despre oraș, la 

7născuseră 
oficiaseră 11 

la 18 de- 
n număr de 
i tot atîția 

de-a lun- 
DA-ul-legă-

610 
miri 
gul 
mint _ 
de drum. Preciz^n

dite de intilnire pentru... 
îndrăgostiți. Deci, un oraș 
în care socialismul și-a im
pus ritmurile sale dinamice.

Așadar, șapte netulceni 
ne-au înfățișat Tulcea de 
la volanul mașinilor lor. 
Sint oameni care străbat 
zilnic orașul. Muncesc pen
tru el. Ajută la zidirea, la 
împlinirea lui. Străve
chiul 
cîndva 
ne la 
deră 
Dar, dacă astfel arată Tul
cea prin „parbrizul a șapte 
autocamioane", cum se în
fățișează ca. oare, priviri
lor, pentru o tulceancă a 
cărei locuință se află la 
etajul IV, pe strada Ion 
Luca Caragiale ? S-o as
cultăm deci și pe Viorica 
Coșoreanu, soție de vapo- 
rean.

— De-o mie de ori Tul
cea noastră nu mai e ce-a 
fost,- Aici, unde-i blo
cul nostru, a fost cimp

lui.
și nou! Aegyssus, 
port al flotei roma- 
Dunăre. iși reeonsi- 

anticele temelii.

—------------------------- X
gol. N-o să uit niciodată 
ziua mutării. Era tot așa, 
intr-un decembrie. Ningea 
zdravăn și-mi ziceam : 
„cui am greșit de 
astfel pedepsită ?“ 
depsită ?“. „Da. Că 
bine de-o lună am alergat 
după perdele. Le-am găsit 
abia la Babadag. E grea 
treabă și mutatul ăsta... 
Ar trebui, poate, înființat 
un serviciu de prestări. Că 
la Tulcea se mută mulți 
oameni și nu ca înainte, 
cu... cotiguța. Apoi, cu mo
bila : o vecină de-a mea 
cată de două luni sufrage
rie.

Coborîm de la etajul pa
tru spre unitățile industri
ei locale — furnizorul prin
cipal de mobilă. Trebuie 
să aflăm ce-i cu sufrage
riile. în drumul nostru tre
cem pe lingă grădinița de 
copii cu orar prelungit nr. 
13. Este ora prînzului. de 
fapt trecut de prinz. Copiii 
au luat masa și se Odih
nesc în pătucurile lor. Di
rectoarea, o femeie tînără, 
inimoasă, ne spune :

— Dacă veneați mai de
vreme o auzeați pe Gabi 
Cocora (4 ani, tatăl el este 
marinar), ori pe Danilov 
Pașa (are 5 ani) repetînd 
la franceză :

„Je m’apelle Gabi Co
cora...".

„La pomme est sur la 
table...".

Nu-i greu să ne imagi
năm mersul pe culoare, in 
virful picioarelor, al per
sonalului grădiniței pen
tru ca micuța Gabi, de la 
grupa mică, să rostească 
în franceză cum o cheamă, 
iar Danilov Pașa, de la 
grupa mare, să construias
că propoziții ca acestea : 
„mărul e pe masă”. Și 
Gabi și Pașa și toți cei de 
la grupa mică ori de la 
grupa mare se silesc să în
vețe. Miine. poimîine, vor 
spori numărul celor aproa
pe 9 000 de elevi aii orașu
lui — și pretențiile vor fi 
mari. Tot în anul pe care 
l-am încheiat, la Tulcea 
s-au cheltuit pentru școală, 
de fiecare familie, în jur de 
1 500 lei. Pentru școală și 
mai ales pentru școlarii 
care Învață la nonagenarul

Iile TANASACHE

sînt 
„Pe- 
mai

(Continuare în pag a Il-a)

CONVORBIRI DESPRE EFICIENTĂ
• Sarcini • Preocupări • Rezultate
MINELE, PETROLUL, GEOLOGIA

Interlocutor: ministrul minelor,petrolului și-geologiei, ing. Bujor ALMĂȘAN 1

Un proiectant, un inginer chimist, un maistru ojelar, 
un primar și o muncitoare nou angajată ne vorbesc 

despre

CINCI NOI UNITĂȚI ECONOMICE

care înnoiesc viața
locurilor și a oamenilor

— Ritmul extrem de accentuat de 
creștere economică, din acest an, 
presupune un suport material care, 
pentru ramura extractivă și activita
tea geologică, se exprimă printr-un 
obiectiv major : asigurarea econo
miei naționale, în cit mai mare mă
sură din resurse proprii, cu necesa
rul de materii prime minerale și de 
combustibili. Actuala structură a 
bazei noastre de materii prime, pusă 
față în față eu ritmurile mari de 
dezvoltare pe care vrem să le obți
nem în viitor, obligă la ©forturi sus
ținute, la un plus de inițiativă pen-

tru identificarea și valorificarea de 
noi resurse minerale, odată cu ex
ploatarea rațională a zăcămintelor 
cunoscute. De la bun început se 
impune observația că — așa cum 
sublinia conducerea partidului nostru 
— este nevoie să se schimbe anu
mite optici, anumite concepții in a- 
precierea eficienței extracției de 
materii prime minerale.

— Schimbarea unor concepții ? 
Nu-i cam mult spus ?

— Cred că ntu. Cu numai cițiva 
ani în urmă, exploatarea unor zăcă-

minte sărace sau situate în condiții 
dificile apărea neeconomică. Iată că 
azi, desigur și datorită evoluției teh
nicii, ne propunem să exploatăm și 
zăcăminte cu conținuturi scăzute in 
substanțe utile, dar cu rezerve mari, 
ceea ce va ușura efortul valutar pe 
care România trebuie să-I facă pen
tru obținerea din import a materii
lor prime de absolută necesitate. 
Cum, de asemenea, în actuala etapă 
de dezvoltare a țării apare ca deo
sebit de necesar (și gospodăresc, tot
odată) să asiguri o extragere cit mai 
completă a țițeiului din zăcăminte, 
fără a se evita sondele cu debite 
mici și cu costuri de exploatare care 
păreau, cu ani în urmă, „piperate". 
Cu alte cuvinte, să revizuim crite
riile și posibilitățile de repunere in 
producție a unor cunoscute zăcă
minte de țiței și de gaze. Aceasta nu 
înseamnă revizuirea unor concepții ?

Precizez : prin sporirea produc
ției de materii prime și com
bustibili — cu 2,4 milioane tone 
Ia cărbune net, cu aproape 3 800 tone 
Ia plumb în concentrate, cu circa 
10 000 tone la zinc in concentrate, cu 
peste 4 000 tone la cupru, cu 1,5 mi
liarde mc la gaz metan — crește va
loarea bunurilor materiale și a acu
mulărilor bănești în ramurile prelu
crătoare.

— Sînt create premisele favo
rabile pentru îndeplinirea 
tor sarcini ?

— Da, afirm că planul pe 
a fost mai bine pregătit ca
dată. Pe această caile, fiecare unitate 
știe bine ce are de făcut in noul an, 
ce trebuie să întreprindă. Pentru 
realizarea producției de cărbune pre
văzute, spre exemplu, in ultimele 
luni a fost intensificat ritmul de lu
cru la noile cariere de lignit din Ol
tenia și a început deschiderea unor 
cariere mici. Tot în această zonă vor 
începe, în acest an, lucrările de des
cindere a carierelor Rovinari-Est și

Convorbire realizată de 
Ștefan ZIDARIȚA

aces-

1974 
altă

(Continuare in pag. a liî-a)

rificare psihică și mo
rală, pe baza unei în
țelegeri — și nu gene- 
ral-abstracte, ci par
ticular-concrete — a 
proceselor vieții, a 
unei vieți în care el,

ce altă formă de artă 
— intr-una de con
strucție activă a con
științei sociale. Teatrul 
a fost de lă începu
turile sale glorioase și 
a rămas pînă astăzi o

această funcție, cu no
blețe pusă în servi
ciul virtuților umane, 
redusă doar la un mij
loc de comunicare a u-. 
nor clipe de hedonism 
facil, arta teatrală ab-

în conflict, un inter
pret care numai întîm- 
plător se află în sală 
și nu pe scenă. O pie
să de teatru care nu 
aspiră la o asemenea 
fericită și fastuoasă,

artă a demnității umane
9

spectatorul, nu e un 
martor indiferent, ci 
un participant, cu par
te întreagă, la toate 
încercările, victoriile 
sau eșecurile existen
ței. Astfel înțelese lu
crurile, vom pricepe 
de ce funcția cognitivă 
a teatrului se conver
tește — și din nou 
mai mult decît în ori-

înaltă universitate a 
spiritului, in care tra
gedia, cu forța ei de 
impresionare și de a- 
pel la înduioșare, și 
comedia, cu puterea ei 
de ridiculizare și de
monetizare violentă a 
falselor valori, contri
buie esențial la propu
nerea unor înalte i- 
dealuri morale. Fără

dică de la misiunea ei 
primordială superior 
pedagogică și care nu 
trebuie confundată cu 
un exercițiu steril- 
didactic. Operînd cu 
instrumentul subtil al 
convingerii pe calea 
catharsisului, arta tea
trală face din specta
tor nu un discipol do
cil, ci un aliat implicat

emoționantă și eficien
tă complicitate dintre 
spectatori și interpreți, 
care n-a creat un con
flict de o asemenea in
candescență, incit pu
blicul să uite cu desă
vârșire că i se înfăți
șează o ficțiune, o lu
crare teatrală care nu 
obligă spectatorii să se 
simtă integral răspun-

zători pentru tot ce se 
petrece — în bine sau 
rău — pe scenă, se 
transformă intr-un di
vertisment care 
poate avea justificările 
sale în cadrul unei 
mișcări artistice, dar 
care nu beneficiază de 
termenul teatru decît 
pe baza unui eufe
mism. Teatrul, în ac
cepția majoră a ter
menului, nu poate fi 
decît arta care să a- 
jute omul la eliberarea 
de propria sa înstrăi
nare, la smulgerea lui 
din procesul reificării, 
la dobîndirea epoletu- 
lui său, atîtea milenii 
rîvnit : OMUL — OM. 
Pentru realizarea unui 
asemenea scop nu e- 
xistă decît o singură 
cale : a unei drama
turgii generos umane, 
inspirată de o înaltă 
filozofie, însuflețită de 
aspirații și idealuri de 
viață în vădită și măr
turisită contradicție cu 
întreaga povară mora
lă pe care o poartă u- 
manitatea de la înce-

se

î?i

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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SNVAȚAMINT—CERCETARE
PRODUCȚIE

o relație universal - valabilă in
dezvoltarea școlii contemporane

Interviu cu Amadou M’BOW, 
subdirector general al UNESCO

Cu ocazia recentei conferințe de la București a miniștrilor edu
cației din țările europene membre ale UNESCO, dl. AMADOU M’BOW, 
subdirector general al UNESCO, ocupindu-se în mod special de pro
blemele educației. a fost oaspete al țării noastre. Dată fiind impor
tanța deosebită ce se acordă astăzi în întreaga lume educației și în- 
vățămîntului. am solicitat distinsului oaspete un interviu pentru citi
torii „Scinteii".

— Care sînt, după opinia dv., 
trăsăturile cele mai caracteris
tice ale învățămintului superior 
in lume, în momentul de față?

— Din multitudinea de aspecte ce 
ar merita menționate, aș dori să 
subliniez, in primul rind, creșterea 
spectaculoasă a efectivelor. în 1965 
erau în Europa 7 milioane de stu- 
denți. în prezent sint peste 1.0 mili
oane (deși procentul de creștere în 
perioada pe care o discutăm, rapor
tat la populația intre 20 și 24 de 
ani, este mai mic ca în etapele an
terioare). Explicația acestui număr 
impresionant o găsim în democrati
zarea tot mai accentuată a învăță- 
mintului școlar — elementar, mediu 
și superior. Electivele feminine în 
invățămintul superior nu au încetat 
să crească continuu, cu un procent 
superior celui înregistrat de cele 
masculine. Proporția studentelor era 
de 36 la sută în 1960, 39 la sută în 
1965 și 42 Ia sută în 1971.

O altă caracteristică o constituie 
nevoile ou totul specifice ale edu
cației permanente. Invățămintul su
perior nu mai e rezervat doar absol
venților școlilor secundare ci, în 
forme specifice, tuturor celor care 
așteaptă o sporire a competenței 
profesionale.

Iată de ce consider că in prezent 
problema invățămintului superior 
nu poate fi examinată fără a ține 
cont de întregul ansamblu al siste
mului educativ ; chiar planificarea 
invățămintului superior trebuie fă
cută în cadrul planificării globale * 
sistemelor de educație.

— Deci „ofensiva" spre învă- 
țămînt superior are ca punct 
de pornire necesitatea unei 
continue perfecționări indivi
duale...

— Da, fără însă ca aceasta să fie 
cauza _ fundamentală. Ea trebuie 
căutată în dezvoltarea extrem de 
rapidă a științei, in evoluția accele
rată a revoluției tehnice, în exten
siunea copleșitoare, a ramurilor pro
ductive. Toate acestea determină 
consecințele directe și imediate în 
domeniul invățămintului. Universi
tățile își deschid porțile pentru a 
pregăti tot mai mulți specialiști dar, 
simultan, se deschid .în fața celor 
care exercită deja o profesie și au 
nevoie să-și actualizeze cunoștințele

Interviu realizat de
Radu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a Vil-a)
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FAPTUL; 
’DIVERS MAI INTII

INTR-UN DIALOG RODNIC,
TREBUIE SĂ ȘTII SĂ ASCULȚI... CONSTRUCȚII

Proces
mare...

De doi ani de zile, între doi 
vecinii din Cîmpulung Muscel 
(I. Cotescu și N. Stănoiu) s-a 
ișcat o ceartă de pomină. Totul 
a pornit din ziua în care N.S. 
și-a cumpărat un Cline de rasă 
avînd (coincidență I) același 
ndme cu copilul vecinului său. 
De aici, certuri, injurii, ame
nințări,.. Nici comisia de judeca
tă (în șapte înfățișări), nici ju
decătoria (in două procese), nici 
amenzile (date la amîndoi) n-au 
reușit să-i împace. Cum nici 
unul nu cedează, rămînede vă
zut dacă oei doi vecini vor con
tinua „schimbul" de insulte sau 
vor face... schimb de locuință. 
E o idee !

Unde-i lege •••
Emil Popa, maistru chimist 

la Combinatul din Tumu-Măgu- 
rele, mergea spre casă. Deoda
tă, din întuneric, i-au ieșit in 
față patru indivizi. „Nici o miș
care !“ — s-a răstit unul din ei, 
iar ceilalți i-au luat la iuțeală 
de pe el paltonul, fularul, mă
nușile și căciula. „Dacă le vrei 
înapoi — i-a spus cel care îl 
somase — să vii urgent cu 1 000 
de lei". Cîteva ore mal tîrziu, 
E;P. s-a prezentat la locul in
dicat pentru a-și „răscumpăra” 
propriile lucruri. Numai că, în 
timp ce se făcea „tîrgul", cei 
patru au fost inconjurați de lu
crători de miliție. Acum, toți 
patru : V. Vdriște, l. Bălașa, V. 
Nicuicioiu și D. Ilie iși vor da 
„întilnire" într-un lot sigur, 
indicat fără nici un „tîrg” prea
labil, pentru că.„ unde-i lege, 
nu-i tocmeală !

„Vai, tu, ce 
necăjită 
sînt!...“

Perfecționarea și simplificarea re
lațiilor dintre instituție și cetățeni, 
desfășurarea unui dialog permanent, 
nemijlocit, purtat în forme multi
ple intre organele de stat și oame
nii muncii constituie o preocupare 
permanentă a consiliului popular al 
județului nostru, ca, de altfel, a ori
cărei instituții cu largă audientă la 
public. Practica dovedește că rezol
varea problemelor complexe ce stau 
în fața noastră, a organelor locale 
ale administrației de stat. în etapa 
actuală, nu poate fi Concepută fără 
o participare largă a maselor de ce
tățeni. Pentru că întreaga noastră 
activitate vizează, în final, omul, ne
voile sale, problematica sa.

Pornind de la aceste considerente, 
în cele ce urmează mă voi referi la 
cîteva inițiative, 1a experiența pozi
tivă dobîndită în județul Prahova. în 
municipiul Plodești, de pildă, pen
tru cunoașterea și soluționarea pro
blemelor municipalității, din anul 
1972 se desfășoară, lunar, „Sfatul 
cetățeanului", prilej de întîlnire in
tre membrii biroului permanent al 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal și conducătorii de 
compartimente (unii de 1a nivelul ju
dețului) cu deputății, cetățenii din 
cartiere, conducerile asociațiilor lo
catarilor, comitetele de cetățeni etc. 
Cu acest prilej se stabilesc soluții 
pentru mai buna gospodărire a ora
șului, îmbunătățirea activității co
merciale, respectarea regulilor de 
conviețuire, rezolvarea unor pro
bleme de asistență socială, respec
tarea actelor normative privind sis
tematizarea etc. Totodată, în ve
derea soluționării operative a unor 
probleme ce interesează viața car
tierelor, au loc întîlniri periodice 
ale cadrelor de conducere din apa
ratul consiliilor populare cu cetățenii 
la fața locului. Bunăoară, cu prile
jul întîlnirilor ce au avut 
cartierul Ploiești-Vest și în 
orașului Ploiești, la care au 
pat președintele comitetului 
tiv al consiliului popular al _ 
lui, împreună cu vicepreședinți ai 
comitetului executiv, conducători de 
direcții și compartimente de la ni
velul județului, s-au stabilit progra
me de soluționare a problemelor 
ridicate de cetățeni, eșalonate pe

o perioadă de timp, urmărindu-se 
sistematic realizarea lor. Este cazul 
să amintim, de asemenea, că și 
în alte localități — Breaza, Sinaia, 
Bușteni, comunele Posești, Draj- 
na, Gorgota, Pucheni, Filipești de 
Tîrg, Balta Doamnei ș.a. — s-a 
încetățenit o bună experiență pe 
linia antrenării maselor la rezol
varea treburilor obștești. La Brea
za, în ultimul an, membrii biroului 
permanent s-au întilnit periodic cu 
factorii de răspundere din cartiere 
sau grupe de circumscripții electo
rale. S-a asigurat, astfel, soluționa
rea operativă a unor probleme, sta
bilirea în cunoștință de cauză a mă
surilor care vizau unele treburi sau

de audiențe stabilit să fie respectat 
de fiecare cadru de conducere, ur
mărind continuu îmbunătățirea mo
dalităților de soluționare a proble
melor ce le ridică oamenii, simpli
ficarea și ușurarea legăturilor din
tre ei și instituție. S-au luat măsuri 
ca, pe cît posibil, problemele să fie 
rezolvate imediat, în prezența ce
tățeanului. A devenit o obișnuință 
ca la analizarea unor probleme deo
sebite, ridicate !a audiențe, și mai 
ales a conținutului unor scrisori în 
care cetățenii fac diferite propuneri, 
să fie antrenați, pe lingă membrii 
biroului permanent al comitetului 
executiv al consiliului popular, unii 
deputați județeni, fiecare pentru

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE DIN JUDEȚUL 
PRAHOVA PRIVIND RAPORTURILE INSTITUȚIE—CETĂȚEAN

loc în 
centrul 
partici- 
execu- 

județu-

obiective de perspectivă. La sfîrși- 
tul acestor întîlniri se acordă au
diențe cetățenilor în ce privește re
zolvarea unor chestiuni de interes 
personal. în zonele mal importante 
ale orașului Sinaia au fost amena
jate cutii de scrisori ale primăriei în 
care oricine poate să depună pro
punerile ce le consideră utile pentru 
perfecționarea activității și dezvolta
rea orașului. Propunerile depuse în 
cutiile de sarisori respective, în 
cursul lunii decembrie 1973, se refe
ră, in principal, la necesitatea ca în 
oraș să se construiască mal multe 
locuințe, să se îmbunătățească unele 
artere de circulație, să se constru
iască alte utilități de interes social 
etc. La un panou organizat special, 
în fiecare lună se răspunde în scris 
despre soluționarea propunerilor fă
cute. în prezent, tot mal multe co
mitete executive orășenești și co
munale au început să-și deplaseze 
activitatea, în privința relațiilor cu 
cetățenii, în cartiere și la sate.

O latură importantă a relațiilor cu 
publicul o reprezintă audiențele 
organizate la sediul instituțiilor. Ne 
preocupăm permanent ca programul

De cum punea ochii pe cineva I 
care ar fi putut s-o imprumu- ■ 
te cu bani, Virginia Stancu din 
Brăila (str. Vidin nr. 107) nu | 
se lăsa pină nu-i storcea și 
lacrimi, și bani : „Vai, tu, oe ne
căjită sînt ! Dacă ml-al împru
muta niște bani, m-ai scoate de I 
la ananghie". Mal întîi au i 
soos-o de la „ananghie" A.V. și 
M.C., doi colegi de muncă, fie- | 
care cu cite 3 000 de lei, bani . 
pd- tahe, la rindul tor, îl impru- • 
mutaseră de la C.A.R. La foarte 
scurt timp, V.S. a înapoiat ba- ' 
nil împrumutați de cei doi, fapt I 
care l-a impresionat atît de 
mult pe B. Radu, casierul | 
C.A.R., incit acesta, pe două . 
cereri semnate de ea. In numele I 
color doi, și tot în contul tor, I 
i-a dat pe loc 10 000 de lei. Și 
tot așa, V.S. a „împrumutat" și 
de la alte C.A.R.-uri alte mii 
de lei, in contul altora. Abia I 
acum, clnd s-a tras linie și s-a | 
făcut adunarea „împrumuturi
lor", V.S. este, cu adevărat, | 
la... ananghie.

Din nou
despre un 
chibrit, și...

Trecătorii aflați la o oră tir- 
zie din seară pe strada Neptun 
nr. 23 din Brașov au văzut 
izbucnind o flacără urmată ime
diat de o explozie. Ce se întlm- 
plase ? Căutind un vas cu neo- 
fallnă și negăsindu-l din pri
cina întunericului, gazda a scă
părat un chibrit și... $i soția, 
G.Z., învăluită de flăcări, a de
cedat, in scurt timp, iar soțul ei, 
I.Z., a scăpat cu viață, ca prin 
minune, dar cu o infirmitate 
pentru toată viața.

I „La mulți 
j ani“,
| șoferule!

— Alo, „Salvarea" Cărei. 7 
Aici Ludovic Papai din Căplenl. 
Avem un copil grav bolnav...

Imediat, șoferul de pe „Sal
vare" pornește în viteză la Că- 
pleni și, împreună cu copilul și 
cu părinții acestuia, se întoarce 
la spitalul din Cărei. Medicul 
de gardă constată însă că micu
țul nu poate fi salvat decît — 
și dacă mai este timp I — la 
spitalul din Satu-Mare. Același 
șofer pornește grăbit spre Satu- 
Mare și dă buzna, cu copilul în 
brațe, la „urgență". După ce 
copilul s-a făcut sănătos, fami
lia Papai l-a căutat pe șofer 
să-i mulțumească, dar acesta 
era mereu pe drumuri. Acum, 
aflîndu-i numele — îl cheamă 
loan Kincsessi — părinții copilu
lui salvat ne roagă să-i trans
mitem, deși a trecut Anul nou, 
un călduros „La mulți ani”.

Lupu nepof
tit la nuntă

Nuntă mare la Buhuși. Toc
mai cînd era petrecerea in toi, 
in pragul ușii apăru un musafir 
nepoftit :

— Știți cine sînt eu ? Sint 
Dumitru Lupu din Baciu. E 
cineva care n-a auzit de mine ?

Pentru o clipă, nuntașii au 
rămas descumpăniți. După ce 
goli insă citeva pahare, proferă 
in dreapta și in stingă injurii și 
amenințări, insultînd chiar lu
crătorii de miliție chemați 
grabă, D. L. se liniști. Acum 
așteaptă, spășit... porția.

in 
i?i

Un infractor,
două infracțiuni

și mai mulți
„gura casca

meta-...21 butuci 
lici5 butoaie de ta
blă zincată (a 200 li
tri fiecare I) ; 23 bu
căți axe cu filet ; 27 
bucăți becuri infraro- 
șii ; 40 bucăți becuri 
normale ; un butoi cu 
săpun moale: una 
mașină de împletit 
sîrmă ; 85 kg lanț ; 36 
profile perforate ; 
lăzi ambalaj : 3 
zâne de baie ; 8 ba
terii de baie... Pentru 
bunurile de mai sus 
— și pentru multe al
tele sustrase de La în
treprinderile 1a care 
a lucrat : Întreprinde
rea teritorială de 
provizionare și, 
pectiiv, 7 
Timișoara 
Popovici, 
manipulant,

25 
ca-

■ ■

problemele ridicate în circumscripții
le electorale în care au fost aleși.

Perfecționarea relației instituție- 
cetățean este strîns legată, după 
cum se știe, de exercitarea unui con
trol multilateral și eficient asupra 
modului în care comitetele executi
ve ale consiliilor populare își înde
plinesc sarcinile ce le revin în toate 
domeniile. în practica noastră efec
tuăm asemenea controale pe bază de 
tematică și programare, acordînd 
ajutor concret in soluționarea unor 
probleme care depășesc posibilită
țile locale. De asemenea, concluziile 
controlului și măsurilor ce se im
pun sînt prezentate comitetelor exe
cutive in plenul lor, unde participă 
membrii biroului nostru permanent. 
Se realizează și în. acest fel un dia
log între noi și comună sau oraș, 
luăm contact nemijlocit cu membrii 
comitetelor executive, cu deputății 
care analizează activitatea în mod 
critic și autocritic, fac propuneri 
concrete, intervenind direct în solu
ționarea unor probleme, în elimina
rea neajunsurilor, în simplificarea 
relațiilor etc. Contactul viu cu te
renul ne permite, totodată, să cu
noaștem cauzele care impietează 
asupra relațiilor dintre administrație 
și cetățean. Uneori am constatat că, 
la comune, o parte din salariați și 
chiar primari și secretari ai comite
telor executive nu cunosc temeinic 
actele normative, fac confuzii, gre
șesc soluțiile de rezolvare a proble
melor cetățenilor. Astfel, în comu
na Ceptura, contrar legii, cîțiva ce
tățeni au fost obligați ca pentru de
molarea unor construcții sau execu
tarea unor împrejmuiri să obțină 
aprobarea comitetului executiv, deși 
pentru mediul rural nu sînt necesa
re aceste acte. Alteori, cetățenii sînt 
purtați nejustificat pe drumuri Ia 
instituțiile județului și la organele 
central»:, din cauză...că factori de răs
pundere de la orașe și comune nu

le soluționează problemele aflate în 
competența lor. Recent, un cetățean 
din comuna Gonnet-Cuib a venit în 
audiență la județ pentru un litigiu 
referitor la un teren, soluționat prin 
hotărîre judecătorească ; dar, da
torită neglijenței organelor locale, 
cetățeanul nu era pus în drepturi. 
Lipsă de solicitudine șl de răs
pundere față de interesele le
gitime ale cetățenilor am în- 
tîlnit și în alte cazuri. Secre
tarul comitetului executiv al consi
liului popular din comuna Ceptura 
a adus prejudicii unei familii prin 
neintocmirea unei adeverințe care 
putea fi eliberată imediat ; un cetă
țean din comuna Șoimari a fost 
nevoit să vină la Ploiești (comuna 
se află la 35 km de oraș) pentru a 
cere aprobare să-și repare grajdul, 
deoarece primarul în loc să-i rezol
ve imediat cererea, l-a îndrumat la 
județ.

în vederea eliminării neajunsuri
lor am trecut la introducerea și fo
losirea unor noi forme de pregătire . 
și perfecționare a pregătirii profe
sionale pe categorii de salariați, 
axate îndeosebi pe metode noi. cum 
sint : dezbaterea unor studii de caz; 
teste de verificare a cunoștințelor și 
alte forme active, adecvate cerințe
lor activității, care obligă la studiu 
și dezvoltă capacitatea de analiză și 
decizie in situațiile ce apar. în ace
lași scop, avem în curs de definiti
vare un program complet de instrui
re în perspectivă care să fie corelat 
cu nevoile activității practice și să 
cuprindă toți lucrătorii consiliilor 
populare, de la județ și pînă la co
mună. Uneori, controlul ne-a deter
minat să luăm și măsuri de ordin 
disciplinar împotriva celor care au 
dovedit superficialitate și au adus 
prejudicii intereselor cetățenilor prin 
tergiversarea sau rezolvarea greșită 
a problemelor acestora, mergîndu-se 
chiar pînă la înlocuirea din funcție, 
în scopul punerii mai depline în va
loare a avantajelor principiului mun
cii și conducerii colective, am îndru
mat comitetele executive ale consi
liilor populare ca, în plenul lor, să 
rezolve probleme cu adevărat ma
jore, care necesită o tratare In co
lectiv, iar petle urgente, de importan
ță mai mică și mai frecvente să se 
rezolve de birourile permanente sau 
de cadrele de conducere, după caz.

în încheiere, țin să precizez că în- 
trucît organele locale ale adminis
trației de stat, prin natura lor. sint 
la dispoziția cetățenilor, toți lucră
torii din cadrul acestora trebuie să 
cunoască bine documentele de partid 
și legile, să dea dovadă de respon
sabilitate sporită, solicitudine și o- 
perativitate în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin. Intrucit într-un dialog 
rodnic, mai întîi trebuie să știi să 
asculți.

Vaslle CHIVUIESCU 
prim-vlcepreședinte al comitetului 
executiv al Gpnslljului popular .. 
al județului Prahova

SOCIAL-CULTURALE
• 1974 — an record pentru constructorii de locuințe din Capitală t 

27 000 apartamente, cu 3 000 mai mult decît în 1973. Unde vor locul 
viitorii beneficiari ai acestor apartamente 7 Pe artera Pantelimon— 
Iancului (5 000 de apartamente), șoseaua Colentina (1 400 apartamente), 
bulevardul Armata Poporului (1 800 de apartamente), zona Petricani— 
Doamna Ghica (800 de apartamente — pentru salariații din zona in
dustrială Pipera) etc. Totodată vor continua construcțiile din marile 
cartiere Titan. Drumul Taberei și Berceni.

• în perioada 1972—1973 în județul Brăila s-au construit — din 
fondurile cooperativelor agricole de producție — mai multe localuri 
de creșe și grădinițe, avînd o capacitate de peste 2 200 locuri. în ur
mătorii doi ani se vor mai construi pentru copiii locuitorilor satelor 
brăilene alte 15 grădinițe și 13 creșe.

• în anul care a trecut, zestrea Doljului s-a îmbogățit cu 2 350 
apartamente. 73 săli de clasă, două internate cu 500 locuri, două gră
dinițe. trei creșe și patru dispensare. 10 laboratoare și 11 ateliere 
școlare date în folosință, electrificarea a încă 7 așezări rurale, extin
derea spațiului comercial cu 6 792 mp.

COMERT»

• într-un an. cit în trei. în 1974, magazinele de la orașe și sate vor 
pune la dispoziția cumpărătorilor tot. atîtea mărfuri cît In trei ani la 
un loc : 1959—-1961. Sporul de desfaceri față de anul trecut va fi 
cei mai mare din ultimele două decenii.

• 500 noi sortimente de conserve și alte produse alimentare, care 
vor contribui la reducerea timpului afectat de gospodine muncii In 
bucătărie, se vor asimila începînd cu acest an. Acțiunea de diversi
ficare a produselor alimentare se va desfășura pe baza unui pro
gram încheiat între MinisteruIxComerțului Interior și Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare și Apelor,

• Fulgi de cartofi. Pentru acest an este anunțată o noutate ab- 
soi/ută : primii fulgi de cartofi realizați la noi în tară. Știrea, cre
dem. interesează deopotrivă pe copii ca și pe adulți. Si acum un 
amănunt : noua fabrică din Făgăraș va livra anual spre toate maga
zinele din țară circa 3 500 tone de fulgi de cartofi.

• „Molid". Si specialiștii din industria cosmetică anunță o pre
mieră : primul săpun cu miros de conifere ..Molid". Noul săpun are 
pe lingă un miros plăcut și calități biologice deosebite. Primele loturi 
de „Molid" vor fi livrate magazinelor de specialitate din întreaga țară 
în cursul acestui an.

ODIHNĂ ȘI TURISM
• Trei mari complexe sanatoriale s-au construit In 1973 din fon

durile sindicatelor (circa 120 milioane lei) : la Singeorz. Herculane și 
Amara. Ca urmare, "numai în bazele proprii ale U.G.S.R. »i-au pe
trecut concediul ori au beneficiat de tratament In "73 peste 80 000 de 
oameni ai muncii. în 1974. în complexele sanatoriale vor fi trimiși 
la odihnă si tratament cu 25 la sută mal multi salariat! decît în anul 
trecut.

• în cele patru zile de odihnă, prilejuite de sărbătorirea Anuluî 
nou, peste 10 000 de bucureșteni au luat parte la programele de 
week-end organizate de I.T.H.R. București. N-au lipsit din program : 
revelioanele montane, excursiile pe Valea Prahovei. Valea Ialomiței 
și. bineînțeles, bătaia cu zăpadă, concursuri de schi și săniuțe. După 
cum se vede, pentru sănătate și odihna bucureștenilor „semne bune 
anul are".

DIVERSE
• Un ha de spațiu verde « 900 kg bioxid de carbon absorbit si 

600 kg de oxigen eliberat. Judecind chiar și numai prin prisma aces
tei comparații, măsurile inițiate de edilii Capitalei pentru extinderea 
spatiilor verzi apar ca deosebit de binevenite. Astfel, pe baza unui 
program — inițiat încă de anul trecut — este prevăzut să se planteze în 
Capitală peste 1 000 000 de arbori, pomi fructiferi și arbuști. 300 000 
trandafiri, iar la primăvară — circa 20 000 de lalele. Si încă o men
țiune : în noile cartiere bucureștene se vor amenaja în acest an 4 noi 
parcuri — parcul Titan, parcul Drumul Taberei. Parcul tineretului 
(Berceni) și parcul Pantelimon.

Rubricâ redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii1

a- 
res- 

Tehnometal 
— Silver 
merceolog 

_________ a fost 
trimis in judecată și 
condamnat (in primă 
instanță) 1a 2 ani și 
jumătate Închisoare. 
Ceea ce surprinde din 
capul locului in acest 
proces nu este nici
numărul mare, nici
diversitatea bunurilor 
găsite acasă la infrac
tor — deși toate a-
cestea ar trebui să
dea de gîndit ! — nici 
aberanta apărare a 
inculpatului în fața 
instanței : „Am vrut 
să-mi fac o crescăto
rie de păsări, onorată 
instanță" Ceea ce ne
dumerește este atitu
dinea conducerii celor 
două întreprinderi în 
legătură cu pagubele 
enumerate, 
de ce.

Firesc, 
descoperirea 
țitinii, cu aflarea bu
nurilor sustrase — 
bunuri a căror prove
niență Silver Popovici 
nu a putut să o justi
fice în nici un fel — 
organele în drept au 
sesizat păgubașii, res- 
peativ conducerile 
celor două unități. (în 
paranteză fie 
S.p. nici nu ar 
tut justifica în 
anume fel o 
din obiectele în 
ție, ele nefiind 
în circulație, în 
merțul cu amănun
tul !). Stupoare însă ! 
în locul cuvenitelor 
revendicări, pe adresa 
organelor de urmări
re penală și respectiv 
a instanțelor judecă
torești sosesc... ple
doarii —- mai mult 
sau mai puțin directe
— in apărarea vino
vatului.

Sub antetul I.T.A. 
citim : „Precizăm că 
prin funcția sa numi
tul Silver popovici 
nu a avut acces la 
materialele (în cauză
— n.n.), iar prin func
ția sa nu a avut nici 
un fel de posibilitate 
de sustragere". Și, 
ceva mai jos : „Este 
posibil ca in acest 
timp numitul să fi 
sustras..." (71). Sem
nează : Emil Pacepa, 
director.

Și iată
odată cu 

infrac-

spus, 
fi pu- 
vreun 
parte' 

discu- 
puse 

co-

Sub antetul Tehno- 
metal citim : „‘Men
ționăm că materialele 
nu puteau fi sustrase 
fără să fie văzut de 
cineva, considerăm 
însă că activitatea lui 
de sustragere s-a 
mărginit (7! — n.n.) 
la oomplici din partea 
pazei unității", 
nează : ing. 
Comloșan, director.

— Asemenea atitu
dini, în loc să slu
jească la lămurirea 
lucrurilor, la aflarea 
adevărului și apăra
rea avutului obștesc, 
mai rău încurcă — 
ne-a spus tovarășul 
Nicolae Cristea, pre
ședintele completului 
de judecată. Ce să 
înțelegem din aseme
nea acte ?

Am revăzut și noi 
actele dosarului. O 
dată. De două ori... 
Nicăieri, nici una din 
conducerile celor do
uă intreprinderi nu 
afirmă clar dacă au 
fost prejudiciate și în 
ce constă acest pre
judiciu, Dacă acasă la 
vinovat s-au găsit 
toate obiectele sus
trase sau dacă acesta 
ar fi trebuit să mai 
aibă și altele, pe care 
le-a înstrăinat. In loc 
să arate ele organelor 
de urmărire dacă, e- 
ventual, au mai fost 
sustrase și alte bu
nuri, ele sint acelea 
care roagă organele 
de urmărire să le co
munice dacă... 
s-au mai produs 
deri !

Toate adresele, 
tînd semnătura 
tofilor competent! I — 
suferă, iertată să ne 
fie expresia neacade
mică, de o sfintă băl
măjeală. Drept pentru 
care am încercat *x 
lămurim lucrurile 
sediul celor două 
nități.

— Noi nu avem 
un fel de pagubă — 
ne-au declarat Emil 
Pacepa și Savu Com
loșan.

Și, totuși, nota be
ne !, ambele între
prinderi au recunos
cut, într-un fel sau 
altul, că bunurile sus
trase le aparțin, au 
dezbătut cazul de față 
în ședințele sindicale, 
au luat măsuri de În
tărire a pa2ei avutu
lui obștesc, de elimi
nare, pe viitor, a 
unor asemenea îrrtlm- 
plări. Iar atitudinile 
de mai sus — și aceea 
consemnată de docu
mente, șl aceea con
statată de noi direct 
_  și altele asemănă
toare lor sînt nu nu
mai de neexplicat, ci, 
în lumina unei cerce
tări mai amănunțite, 
foarte explicabile, 
dacă se poate spune 
așa... dar și foarte 
condamnabile. Pen
tru că, în ordine, lu
crurile stau astfel:

Sem- 
Savu

ii 
pier-
pur-
fac-

să 
te 
u-

niei

nu 
ar

recu- 
avea 

pentru 
ni-

în funcția deținută, 
S.P. nu avea acces la 
bunurile In cauză — 
cum sună una din a- 
drese ; în funcția 
deținută, S.P. avea 
însă acces la calita
tea de ofițer de ser
viciu, calitate in 
care... avea acces la 
toate bunurile Între
prinderii ! (Șl asta, 
după ce abia își is
prăvise cei 9 ani de 
închisoare pentru de
lapidare I).

Nimeni 
noaște că
vreo pagubă, 
că, mai înainte, 
meni nu a sesizat or
ganelor în drept să- 
vîrșirea infracțiunii. 
Preferă „să nu fie 
pagubă" pe banii sta
tului, dar să nu fie 
pagubă (sic I) nid pe 
banii lor 1 (De re
marcat : ancheta a 
fost declanșată la se- • 
sizarea unui simplu 
cetățean căruia 1 s-a 
părut suspect o ase
menea magazie etero
genă acasă la un gos
podar oarecare !).

Și, in sfîrșit, ni
meni nu recunoaște 
că ar avea pagubă 
pentru câ, anterior — 
deși pagubele, după 
cum am văzut, sînt 
certe ! — nimeni nu 
a consemnat nicăieri 
nici o pagubă. Hirti- 
iie sint atît de „per
fecte" Incit prejudici
ile, odată recunoscute, 
le-ar știrbi, chipurile, 
somnul. Și nu numai 
pe-al lor.

Dincolo de aspectele 
materiale și legale 
semnalate, cazul de 
față ridică cu precă
dere o problemă de 
etică profesională, de 
conștiință cetățeneas
că de primă impor
tanță. Dacă prin fap
tele tale ai prejudi
ciat — fie și indirect 
— avutul obștesc, cum 
trebuie să acționezi 7 
Șă-ți recunoști gre
șeala — indiferent de 
consecințe — și să a- 
juți, astfel, la aflarea 
adevărului și recupe
rarea prejudiciului 
sau să nu ți-o recu
noști ?! Să prejudi- 
ciezi pentru a doua 
oară avutul obștesc?! 
Răspunsul nu e greu 

. de aflat. Dimpotrivă ! 
După cum am văzut, 
pină la urmă, ii află 
chiar și cei care în
cearcă să-1 ocolească, 
întrebarea oare per
sistă este însă urmă
toarea : de ce această 
recunoaștere nu se 
face la timp, în spri
jinul organelor che
mate să facă drepta
te, să restabilească 
legalitatea : nu post 
factum sub „presiu
nea" hotăririi judecă
torești 7

Titus ANDREI 
Cezar IOANA

Cabana „Trei brazi” de la Predeal
Foto :

(Urmare din pag. I)

liceu „Spiru Haret", „alma 
mater" a așezării străbătu
te de paralela 45, 
bobocul de-a intîia, 
școala celui mai tinăr 
tier...

Iată-ne însă la una 
secțiile întreprinderii 
dețene de industrie locală. 
Aici punem pe tapet ingi
nerului .....
ghișan 
geriilor pare se 
dar... mai rar. Nu 
de a întreba însă cum de 
s-a rătăcit pe biroul 
un caiet cu exerciții 
matematică.

— Păi nu 
loc, ne dă 
rul. Caietul 
varășe care 
la noi : Viorica Lari, 
vată la seral, — nu-i 
gura — și ecuațiile de .. 
dul III... O mai ajut eu.

— Cunoaștem o gospodi
nă care nu-i ajutată să-și 
procure .sufrageria de 
două luni. Ce aveți de 
spus în această problemă?

— Aici noi facem șapte 
sortimente de mobilă. In
clusiv sufrageria „Confort", 
în ’73, în fiecare lună am 
produs circa 150 de garni
turi de mobilă. Ei bine, 
din astea, 80 au 
tru tulceni.

— Să revenim 
gerie.

— Revenim. E

ori 
din 

car-
din 
ju-

Constantin Gher- 
chestiunea sufra- 
care se găsesc, 

înainte

briu, de măsuțe mici. Dar 
există și o cauză...

— Restanțele de plan 7
— Cine-a zis asta 7 Noi 

ne îndeplinim planul cu 
regularitate I Altundeva e 
buba : se mută foarte 
multi oameni azi la Tul- 
cea 1 Se construiește mult 
și se mută mulți.

Hotărîți să lămurim lu
crurile pînă la capăt, aflăm 
mai departe că : la Tulcea 
se construiesc anual în jur 
de 1 000 apartamente. Zone 
devenite tradiționale : car
tierul „23 August", unde

prie centrelor

său 
de

des-a rătăcit 
replica ingine- 
este al unei to- 
lucrează aici, 

în- 
sin- 
gra-

fost pen-
la sufra-

mobilă 
de azi 
numai 

„Bîlea"

o 
pretențioasă. Omul 
vrea și altceva, nu 
tip „Confort" ori 
ori... Mă rog, gusturi. Știți
că cea mai căutată sufra
gerie e cea cu forme 
curbate 7

— Deci 7
— Deci, cunoaștem lip

sa. Ne însușim critica. 
Știm că e nevoie și de 
mese tip TV, de cuier lam-

r{

j

E. Dichiseanu

Azi, ultima zi la tragerea 
extraordinară „Pronoexpres*

a noului an
La 6 ianuarie 1971, Adminis

trația de stat „Loto-Pronosport" 
organizează prima tragere „Pro- 
noexpres" a noului an, după o 
formulă de tragere extraordi
nară. Se vor extrage 32 de nu
mere, 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 în urnă ; 1 extragere de
5 numere din 45, la care se vor 
atribui cîștiguri dintr-un fond 
special.

Tragerea „Pronoexpres" de la
6 ianuarie 1974 oferă multiple 
avantaje participanților, între 
care : acordarea de clștiguri 
pentru 4 și 5 numere din 12 ex
trase, dreptul de a obține un 
AUTOTURISM în cadrul valorii 
unitare a cîștigurilor in nume
rar de la primele 5 extrageri ;

• urbane im
pulsionate de socialism. în 
căutarea unor date exacte 
am aflat două răspunsuri. 
Total diferite. Și, parado
xal, ambele numind adevă
rul. Mai întîi însă, iată ce 
ne-a spus primarul Tulcei. 
tovarășul I. Andronache : 

— Judecind după locuin
țele pe care le construim, 
după cei peste 10 000 de 
trandafiri plantați în fie
care an și 10—15 000 de ar
bori și arbuști — merg 
bine la Tulcea sălciile ple
toase, pinul, teiul, plopul.

dreptul de a obține (la alegere) 
excursii in R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană sau R.F. Ger
mania (cu participarea 1a cam
pionatul mondial de fotbal). 
Din fondul special al Adminis
trației de stat „Loto-Pronosport" 
se vor atribui cîștiguri în au
toturisme „Dacia 1 300” sau 
„Skoda S 100“ (plus diferența 
în bani pină la 100 000 lei), pre
cum și excursii de ciie două 
locuri în R.S. Cehoslovacă. De 
asemenea, se vor acorda premii 
in numerar pentru 3 numere 
ciștigătoare. Variantele de 15 lei 
au dreptul de a participa ta 
toate extragerile. Depunerea 
buletinelor ciștigătoare se va 
face pină in ziua de joi, 10 ia
nuarie 1974, în orașele reșe
dință de județ, și pînă miercuri, 
9 ianuarie, in celelalte localități. 
Azi este ultima zi pentru procu
rarea biletelor.

fără să oprească"... nu vom 
stărui. în schimb, consem
năm a doua părere, a to
varășului Oscar Bîra, șe
ful oficiului județean de 
turism :

— De fapt, orașul nostru 
are peste... 150 000 de lo- 

Suta de mii în plus, 
mă refer, e compu- 
turiștii români și 

care vin înt.r-un an 
noi — am numit 

solitar cu

cuitori. 
la care 
să din 
străini 
aici la 
atît drumețul 
barca, cît și turistul grăbit, 
sosit cu avionul pe noul și 
frumosul aeroport. Vin cu

TULCEA
s-au încheiat etapele VI și 
VII de construcții edilita
re, și zona industrială de 
vest, care începe de la uzi
na de alumină se continuă 
spre lacul de agrement 
„Ciuperca", către gara flu
vială, cu acoperișul amin
tind 
mai puțin tradiționale. Nu
mai în 1973, aici s-au chel
tuit 
locuințe, de către stat, circa 
8 000 lei de familie.

Așa că, tovarășe inginer 
Gherghișan, baiul cu su
frageriile se află într-ade- 
văr aici. S-avem însă par
te numai de așa „bai !“ 
Pornind de la acest ritm 
ne-am zis că populația așe
zării aflată la confluența 
celui mai vechi pămint al 
patriei — lanțul Hercinlc — 
cu cea mai nouă formațiune 
geo-geografică ; Delta Du
nării, trebuie să urmeze 
și ea aceeași dinamică pro-

bărcile pescărești nu

pentru construcția de

tuia — judecind după cele 
29 milioane lei — atît va
lorează lucrările de muncă 
voluntar-patriotică în 1973 
executate de cetățeni — 
deci, avînd în vedere toate 
acestea și datele statistice 
riguroase, orașul are în 
prezent . cu puțin peste 
50 000 de locuitori.

în ce ne privește n-o să 
stăruim asupra faptului că, 
din această populație, cir
ca 30 000 de bărbați și fe
mei muncesc ca salariați 
în industria și instituțiile 
Tulcei. Nici asupra faptu
lui că noul Aegyssus este 
portul de reședință al flo
tei noastre de pescuit ocea
nic. Nici asupra citatului 
din Enciclopedia română 
din 1938, potrivit căruia : 
„Tulcea, reședința jude
țului, așezată în amfitea
tru, e un oraș static, un 
port fără mișcare, vasele 
de mare trec prin fața lui

toții te Tulcea să vadă 
„poarta Deltei", să meargă 
mai departe, pe canale și 
japșe.

— Muncă destulă în lu
nile anului...

— ...cînd unii ar dori 
mai multe locuri pentru 
tulceni la băile Felix, Her
culane ori Govora, Noi 
însă muncim cu fiecare, 
pentru a-i convinge de vir
tuțile curative ale unor 
stațiuni noi ca Homorod. 
Ținea, Colibița, Vîlcele.

— Să înțelegem deci că 
și tulcenii „se mișcă" des
tul de mult 7...

— ...de la șoolar pînă 1a 
pensionar. Da, asta trebuie 
înțeles.

— Si încă ceva, a 
mai adăugat inginera Doi
na Enache, de la direcția 
comercială : populația as
ta, totală, a consumat în 
’73 cu : 300 000 kg mai mult 
zahăr decît în 1972, cu

53 000 kg came, 120 000 
ouă, 320 000 litri lapte...

O ascultăm pe tovarășa 
Doina Enache și bănuim 
că jn aceste calcule a in
trat, desigur, și zahărul, 
laptele, carnea, consumate 
în noile creșe șl grădinițe 
ale orașului, în internatele 
școlare, pînă la cele 120 
membre ale clubului „Fe- 
mina" care se întrunesc în 
fiecare joi, „la o cafea", 
să converseze despre cel 
mai gustos meniu ori cea 
mai potrivită croială la o 
haină sau o rochie, despre 
noutățile din tată și din 
lume.

...Fiecare oraș — se știe 
— are strada lui de dumi
nică. La Tulcea, cîndva, 
strada de duminică era 
„Isaccea". Strada cu case 
mărunte, cu noroi vara și 
iarna. Era pe vremea cînd 
rețeaua sanitară cuprin
dea și „40 de agenți chini- 
nizatori", însărcinați să 
combată malaria — o boa
lă pe care actualele cadre 
medicale ce vor lucra cu- 
rînd într-un modern spital 
de 700 de paturi o știu 
definitiv eradicată.

Străzile de duminică 
Tulcei de azi 7

Aceeași „Isaccea", ca 
șezare geografică, 
flancată de proaspetele edi
ficii edilitare și social-
culturale ale orașului. 
Apoi, străzile care pornesc 
ori converg spre piața ci
vică. ansamblu arhitectural 
superb ce se desăvîrșește 
acum. Ori atîtea străzi noi 
care, la Tulcea, ca pretutin
deni în patria noastră, au 
devenit în anii noștri „străzi 
de sărbătoare", rod al unui 
inspirat șl statornic 
constructiv pentru 
toarea de fiecare zi 
tățenilor României 
liste.

«le

a*
dar

efort 
SRrbă- 
a ce- 
socia-
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în atenția adunărilor generale
ale cooperativelor agricole

SARCINI GOSPODĂREȘTI
DE PRIMĂ ÎNSEMNĂTATE
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— Înainte de a vă referi la 
desfășurarea adunărilor genera
le ale cooperatorilor și la pro
blematica actuală a acestor adu
nări, v-am ruga să arătați cum 
s-a desfășurat acțiunea de ela
borare a planurilor de produc
ție ale cooperativelor agricole 
pe anul 1974 7

— Referitor la sarcinile de plan ce 
revin cooperativelor agricole in anul 
1974, merită amintit că ele reprezintă 
rezultatul unor ample dezbateri la 
care și-au adus contribuția toți mem
brii acestor unități. încă din trimes
trul doi al anului trecut au fost 
transmise sarcinile de plan ce revin 
cooperativelor agricole, care au fost 
reanalizate în luna iulie. Sarcinile de 
plan au constituit obiectul unor am
ple dezbateri care au avut loc în 
trimestrul trei în toate cooperativele 
agricole, cu prilejul cărora, pe baza 
unor analize tehnice și economice, 
cooperatorii au făcut numeroase pro
puneri de îmbunătățire a acestor sar
cini menite să pună mai bine în va
loare rezervele mari de care dispune 
agricultura noastră cooperatistă. Indi
catorii de plan pe anul 1974 pentru 
cooperativele agricole, adoptați re
cent, cuprind în fapt majoritatea 
propunerilor făcute de unitățile a- 
gricole. Ele evidențiază democratis
mul care caracterizează acțiunea de 
adoptare a planului, astfel ca nive
lurile de producție stabilite să co
respundă condițiilor și posibilităților 
din fiecare zonă și unitate agricolă 
în parte.

Este de relevat că, în luna decem
brie a anului trecut, în ședințele de 
lucru ale consiliilor intercooperatis- 
te cifrele de plan au fost puse de- 
acord cu posibilitățile de realizare 
a lor de fiecare cooperativă agrico
lă. Cu acest prilej, consiliile inter- 
cooperatiste au putut face o mai 
bună repartizare pe cooperative, ți- 
nîndu-se seama de condițiile fiecă
rei unități, a suprafețelor ce se vor 
cultiva cu diferite culturi, a efec
tivelor de animale care urmează să 
fie crescute și. pe această bază, a 
cantităților de produse ce sa vor li
vra prin contract.

se acordă mai multă atenție e- 
laborării planului financiar, urmă- 
rindu-se corelarea planului de ve
nituri cu cel de producție și echili
brarea planului de venituri și chel
tuieli. în această direcție este 
de menționat că în fiecare coo
perativă agricolă se urmărește a- 
coperirea cheltuielilor din venituri 
și. în mod deosebit, asigurarea ve
nitului garantat — cel puțin 25 led 
la zi. în agricultură, după cum se

de producție a unor cifre mobiliza
toare și la prevederea unor măsuri 
cit mai eficiente pentru realizarea 
planurilor adoptate.

Desigur, pe un prim plan trebuie să 
se situeze sporirea producției de ce
reale — grîu, porumb, orz etc. — care 
în 1974, pe ansamblul, țării, trebuie să 
ajungă la 18,4 milioane tone. Ținînd 
seama de nevoile de materii prime 
de origine agricolă ale industriei, în 
1974 se pune un accent deosebit pe

Convorbire cu tovarâșul Ion STANCIU,
adjunct al ministrului agriculturii, ’industriei alimentare și apelor

— Cum s-a procedat practic 
la elaborarea planurilor de pro
ducție in cooperativele agricole? 
Ce s-a întreprins și ce trebuie 
să se întreprindă pentru ca prin 
plan să se asigure valorificarea 
tuturor rezervelor de sporire a 
producției 7

— în primul rind. vreau să mă"’ 
refer la metodologia de elaborare a 
planului de producție. Primul lucru 
l-a constituit definitivarea devizelor 
de lucrări pentru fiecare cultură, 
specie și categorie de animale po
trivit tehnologiilor stabilite, tehnolo
gii care devin în acest fel un element 
al planului de producție și financiar 
al fiecărei cooperative agricole. Di
recțiile agricole județene au urmărit 
si urmăresc. în continuare, prin spe
cialiștii trimiși în unități, să spri
jine cooperativele agricole în întoc
mirea planului, astfel ca, încă din a- 
ceastă fază, să se prevadă reducerea 
cheltuielilor materiale pe hectar sau 
pe unitatea de produs, să se asigure 
utilizarea rit mai bună a bazei mate
riale de care dispune fiecare coope
rativă agricolă, în scopul creșterii 
eficienței economice a întregii acti
vități. Spre deosebire de alți ani,

știe, Intervin multi factori care pot 
influența nivelul producțiilor și al 
veniturilor. Pentru a se evita dis
proporțiile dintre cheltuieli si ve
nituri și pentru a avea garanția 
realizării surselor de investiții și de 
retribuire a muncii, prin plan, fie
care unitate își constituie o rezervă, 
în cazul realizării planului de pro
ducție și financiar la toate capito
lele. din rezervă cooperativa va dis
pune, la sfirșitul anului, de sume 
suplimentare pentru fondul de dez
voltare și pentru cel de consum.

— S-ar putea spune că, din 
moment ce sarcinile de plan au 
fost discutate și însușite de con
siliul intercooperatist, coopera
torilor nu le rămîne altceva de 
făcut decît să aprobe proiectul 
de plan. Cum se va desfășura 
adunarea generală și în ce fel 
cooperatorii vor contribui la îm
bunătățirea planului 7

— Cu prilejul dezbaterilor ce au 
loc în adunările generale, membrii 
cooperativelor agricole, specialiștii 
din aceste unități, care cunosc cel 
mai bine condițiile locale, trebuie 
să-și spună cuvîntul în ce măsură 
obiectivele proiectului de plan co
respund acestor condiții, să eviden
țieze rezervele mari pe care le are 
fiecare cooperativă agricolă în ce 
privește sporirea producției si căile 
prin care acestea pot ti puse în va
loare. In urma unor asemenea fi
nalize și dezbateri va rezulta un plan 
real, un plan viabil care va avea 
darul să unească eforturile tuturor 
cooperatorilor, să stimuleze inițiativa 
lor în Îndeplinirea obiectivelor pe 
care le cuprinde. Aceasta este, de 
altfel, una din cerințele de bază ale 
democrației cooperatiste, ale Însăși 

jdezvoltăfii democrației socialiste.
Se știe că anul trecut au existat 

diferențe mari de recoltă între unele 
unități agricole învecinate, care 
dispun de aceleași condiții naturale 
și economice și chiar între forma
țiile de lucru din cadrul aceleiași 
unități. Ce demonstrează aceasta ? 
Că posibilitățile agriculturii noastre 
— pămintul fertil de care dispunem 
$1 baza tehnico-materială în conti
nuă dezvoltare — nu sînt pretutin
deni bine folosite. în fiecare coope
rativă agricolă trebuie să se tindă la 
obținerea nivelurilor de producție 
realizate în unitățile fruntașe. Dar in 
1974 agricultura noastră va folosi 
mai multe îngrășăminte chimice de- 
cit în 1973. De asemenea. în aceri 
an vor crește suprafețele iri
gate. unitățile agricole vor benefi
cia de cantități mai mari de semințe 
din soiuri și hibrizi superiori, se 
perfecționează tehnologiile de culti
vare a plantelor și de creștere a a- 
nimalelor. Toate acestea trebuie să 
îndemne la înscrierea în planurile

sporirea producției la plantele teh
nice — sfeclă de zahăr, in, cînepă. 
bumbac, culturi oleaginoase. Obți
nerea unor producții mari la a- 
ceste culturi va asigura materia pri
mă pentru industria alimentară și u- 
șoară. va permite unităților agrico
le ca de pe aceeași suprafață de te
ren să realizeze venituri mult mai 
mari, extinderea culturii plantelor 
tehnice fiind și o cale importantă 
de intensificare a agriculturii. A- 
ceeași atenție trebuie acordată spo
ririi producției la legume si cartofi 
— urmărindu-se ca din producția 
proprie a unităților agrioole din fie
care județ să se asigure necesarul 
de consum local la aceste produse.

Un puternic accent va trebui pus 
în adunările generale pe problemele 
sporirii efectivelor de animale 
creșterii producției zootehnice, 
meniu în care continuă să 
nifeste serioase neajunsuri, 
vem in vedere că în 1974. 
parație cu 1973, efectivele __
bui să sporească, pe ansamblul a- 
griculturii. cu 400 000 la bovine, 
625 000 la porcine si 800 000 la ovine, 
iar livrările la fondul de stat vor 
trebui să crească cu 280 000 tone car
ne și 4,1 milioane hectolitri de lapte, 
ne putem da lesne seama ce eforturi

și do
se ma- 
Dacă a- 
în com- 
vor tre-

mari trebuie depuse pentru a se ob
ține asemenea rezultate.

Creșterea producției vegetale și a- 
nimale este hotărîtă în mare măsu
ră de buna folosire a pămîn- 
tului, principalul mijloc de produc
ție în agricultură. Conducerea parti
dului a atras atenția asupra neajun
surilor care există în această direc
ție. De aceea, prin plan, trebuie să 
se prevadă principalele acțiuni care 
se vor desfășura în acest an în ce 
privește lucrările de îmbunătățiri 
funciare, iar pentru fiecare sistem 
irigat să se stabilească o structură 
a culturilor care să corespundă cu 
prevederile din studiile tehnico-eco- 
nomice.

Realizarea prevederilor din planu
rile de producție sînt legate strîns 
de măsurile tehnice și organizatori
ce care se iau în fiecare cooperati
vă agricolă. Dintre acestea, pe pri
mul loc se situează aplicarea acor
dului global la toate culturile și la 
speciile de animale. Pentru aplicarea 
lui corectă trebuie stabilite sarcini 
de producție diferențiate pe fiecare 
formație de muncă. De altfel, adu
nările generale ale cooperativelor a- 
gricole sînt precedate de adunări pe 
formații de producție — ferme și 
brigăzi — în cadrul cărora sînt sta
bilite sarcinile de plan pe 1974. mă
surile care trebuie luate pentru în
deplinirea planului.

Planul pe 1974 în agricultură pre
vede creșteri substanțiale în toate 
sectoarele. Dezvoltarea bazei tehni
ce a agriculturii, creșterea experien
ței cooperatorilor, a competentei ca
drelor de conducere si a organelor 
agricole ne dau certitudinea că a- 
ceste prevederi vor fi îndeplinite. Se 
cere însă ca acum, cu prilejul a- 
dunărilor generale, să fie stabilite 
măsuri bine gîndite, care să ducă la 
folosirea mai bună a pămîntului. a 
bazei tehnice și a forței de muncă, 
astfel ca peste tot să se obțină pro
ducții mari.

Convorbire realizată de 
Ion HERȚEG

întreprinderea „Vulcan" din Capltald. Se lucrează la un nou cazan de 50 tone abur pe ord
Foto : S. Cristian

Cuvîntul de ordine

PRODUCTIVITATEA
Pîrghiile principale

ORGANIZAREA Șl DISCIPLINA
între obiectivele centrale ale dezvoltării economiei noastre, în anul 

1974 creșterea în ritm înalt a productivității muncii se detașează ca 
unul din factorii hotărîtori ai amplificării eficienței producției mate
riale, ai progresului economico-social al țării. Planul pe noul an 
prevede in acest sens sporirea productivității muncii in industria repu
blicană cu 9,6 la sută. Este o sarcină pe deplin realizabilă, dacă ți
nem seama de marile rezerve încă nevalorificate de care dispun în 
acest domeniu întreprinderile productive. Important este ca pentru 
aceasta conducerile unităților industriale, organele și organizațiile de 
partid să-și contureze cu claritate o „strategie" de acțiune, aplicînd 
măsuri ferme și eficaoe menite să asigure îndeplinirea ritmică, din 
primele zile și luni ale acestui an. a planului la acest important in
dicator economic. Cum se acționează în acest sens ? Iată întrebarea 
la care am urmărit răspuns în cadrul anchetei noastre în două în-

(Urmare din pag. I)
Peșteana, avînd o capacitate de ci
teva milioane tone cărbune pe an, 
precum și a bazinului Jilț, exploa
tare, de asemenea, de mare capaci
tate. S-a accelerat rițmul de execu
ție a lucrărilor de deschidere și pre
gătire la minele din Valea Jiului. In 
sectorul de minereuri s-au luat mă
suri pentru creșterea producției la 
minele existente din bazinele Mara
mureș, Suceava, Bălan, Moldova 
Noțiă, precum și pentru deschiderea 
unor zăcăminte mici. Vor începe, în 
acest an, lucrările pregătitoare pen
tru punerea în valoare a minereuri
lor cuprifere sărace de la Roșia 
Poeni, județul Alba, și a banatitelor 
cuprifere de la Moldova Nouă.

— Să ne oprim și asupra pro
blemei petrolului și a gazelor, 
ca principale resurse energetice 
ale țârii.

— Strategia țării noastre în dome
niul țițeiului, gazelor naturale și al 
tuturor combustibililor superiori in
clude preocupări și decizii care se 
referă nu numai la dezvoltarea re
surselor, dar și la exploatarea și fo
losirea lor rațională. In cazul petro
lului nu se poate urma calea forță
rii extracției din rezervele actuale, 
deoarece și acestea sînt limitate. De 
altminteri, producția de petrol se 
situează oarecum la nivelul anilor 
anteriori. Colectivele schelelor de ex
tracție și-au propus multe măsuri 
legate de promovarea tehnologiilor 
noi de lucru, de punere în producție 
a sondelor inactive, precum și a 
unora dintre cele abandonate. Și 
activității geologice legate de hidro
carburi îi -revin, de asemenea, sar
cini mari. Se scontează ca forajele 
de adîncime să contribuie în mai 
mare măsură, în viitorii ani, la asi
gurarea producției de petrol. Va în
cepe, totodată, execuția platformei 
necesare forajului în Marea Neagră, 
unde prospecțiunile geologice au dat 
indicații favorabile.

— Creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, îmbună
tățirea calității producției re
prezintă constante ale sporirii 
eficienței economice. In acest 
ansamblu de pirghii, cărora le 
acordați prioritate

— Acordăm prioritate 
ductivității muncii și 
ce. Valoarea producției 
globale, în cadrul ramurii 
crește în acest an cu 765 milioane lei 
față de realizările preliminate ale 
anului pe care l-am încheiat. Numă
rul de salariați va fi aproximativ

același. De aici se vede că întregul 
spor de producție va trebui realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii. A fost aprobat, de alt
fel, un program special de mă
suri privind creșterea productivității 
muncii. Se prevede : sporirea ’ pro
ducției de cărbune din abatajele cu 
front lung, prin extinderea tăierii și 
încărcării mecanice, precum și în 
abatajele cu susținere metalică; creș
terea producției de minereuri nefe
roase prin metode de extracție de 
mare productivitate ; introducerea de 
tehnologii noi și perfecționarea ce
lor existente la extragerea și pre
pararea minereurilor neferoase, a 
sării și a celorlalte nemetalifere ;

ji de ce 7 
sporirii pro- 
iată pentru 

industriale 
noastre,

dava" din
în secția tricotat circulare — diametru mare — a întreprinderii „Trico- 

Bucureștl

avem temei să fim optimiști — va 
fi posibil să se renunțe la achizițio
narea unei licențe care ar necesita 
un fond de 2,2 milioane lei-valută. 
Ne aflăm cu cercetarea la faza ex
perimentărilor în stația pilot pentru 
stabilirea tehnologiilor de preparare 
în vederea valorificării economice a 
zăcămintelor de minereuri sărace — 
problemă, cum spuneam, deosebit 
de importantă pentru economia na
țională. De asemenea, am inițiat 
cercetări și experimentări largi pen
tru recuperarea mai completă a ți
țeiului din zăcămintele cunoscute — 
mă refer aici la aplicarea unor me
tode eficiente, cum sînt combustia 
subterană, injecția cu apă și cu po-

atenție specială unităților noi, pen
tru ca acestea să ajungă rapid la ni
velul parametrilor proiectați, ceea ce 
va avea un efect pozitiv în creșterea 
eficienței economice a investițiilor.

— Spiritul de eficientă este 
universal. Acesta trebuie să ca
racterizeze activitatea fiecărui 
om, de la muncitor la .ministru. 
Totuși, in cadrul acestei acțiuni 
comune, ce rol atribuiți organi
zării, conducerii și controlului in 
lupta pentru creșterea eficienței 
activității economice ?

— De fapt, sînt două întrebări. Am 
să răspund pe rînd. După opinia 
mea, în industria extractivă trebuie

MINELE, PETROLUL, GEOLOGIA

automatizarea transportului în sub
teran la minele de cărbuni Paroșenl 
și ' 'Ploștina. Satisfac exemplele ?

— Da, sînt concludente. Cer
cetarea științifică este angajată 
direct in rezolvarea problemei 
eficienței economice 7

— Este angajată și o afirm cu sa
tisfacție. Pe ce mă bazez cînd spun 
aceasta ? Vedeți, progresul tehnic 
în industria extractivă — ca de alt
fel in oricare altă ramură indus
trială — nu se poate concepe fără 
o intensificare corespunzătoare a 
cercetării științifice in fiecare bazin 
minier. Introducerea unor noi me
tode de exploatare — mă gîndesc, de 
pildă, la subetajele la minereuri — 
îmbunătățește radical nu numai 
eficienta economică a exploatării 
respective, dar rezolvă în același 
timp, temeinic și durabil, probleme 
de bază ale industriei extractive. 
Deci, cercetarea științifică este, cum 
spuneam, deplin angajată in direcția 
sporirii eficienței. Bunăoară, se 
apreciază că prin cercetări ample 
în vederea reducerii consumului de 
lemn și metal la lucrările subterane 
de minerit, ca și prin introducerea 
unor noi materiale de înlocuire (pre
fabricate din beton, aliaje ușoare 
ș.a.) vom obține în viitor o econo
mie anuală în valoare de aproxima
ții 10 milioane lei. Continuăm 
perimentările industriale pentru 
bilirea (și realizarea) tipurilor 
celule de flotațle la prepararea 
nereurilor, care să asigure indicatori 
tehnico-economici superiori în in
stalațiile respective. în cazul obține
rii unor rezultate pozitiva — fi noi

ex- 
sta- 

de 
mi

limeri, precum și metodele terțiare 
de exploatare.

— In predocumentarea pentru 
acest interviu am constatat că 
din cele 64 de întreprinderi ale 
ministerului, planificate cu be
neficii, 56 s-au achitat, onorabil, 
6 nu și-au realizat sarcina de 
beneficii, iar 2 au înregistrat 
pierderi. Cu alte cuvinte, in an
samblul ramurii există între
prinderi care se situează la 
„polii" eficienței. Cum explicați 
fenomenul și, mai ales, 
vedeți înlăturarea acestei 
crepanțe 7

— Ministrul nu 
plice prea mult, el 
măsuri. Ceea ce și 
văr, 
întreprinderea minieră Baia de Arieș 
a realizat, în 11 luni din anul tre
cut, o economie la cheltuielile de 
producție în valoare de aproape 
două milioane lei, întreprinderea 
minieră Barza a depășit cu mult 
cheltuielile planificate. O situație 
intolerabilă. De altfel, centralele in
dustriale au și analizat cauzele depă
șirilor la cheltuielile de producție — 
bineînțeles, acolo unde au fost ase
menea cazuri, pentru că avem și 
centrale care au realizat beneficii 
importante, cum afirmam mai îna
inte. Prin urmare, măsurile vor fi 
complexe. întărim nucleele de cerce
tare și proiectare din centralele in
dustriale ; avem în vedere întărirea, 
in continuare, cu cadre de specia
liști a unităților productive unde 
s-au manifestat deficiențe tehnice 
sau de organizare ; vom acorda •

cum 
dis-

ex- 
să ia

trebuie să 
are datoria 
facem. Intr-ade- 

sînt discrepanțe ; în timp ce

să se facă simțită o concepție mai 
evoluată, de coordonare dacă vreți, 
a producției miniere. Activitatea de 
producție, de cercetare și proiectare 
privind extracția minereurilor (cu
pru, zinc, plumb și elementele rare 
din concentrate), producerea concen
tratelor și prelucrarea acestora pînă 
la faza de metal în lingou trebuie 
văzute ca un tot unitar. Altfel spus, 
toate aceste activități trebuie astfel 
coordonate, incit să se asigure o efi
ciență economică maximă, prin va
lorificarea cit mai completă a mine
reurilor. De asemenea, ca un tot 
unitar trebuie privită și activitatea 
de extracție și de distribuție a ga
zului metan pe întreaga țară. în 
felul acesta, precum și prin aplica
rea unui program de recondiționare 
și sistematizare a rețelelor și insta
lațiilor de distribuție se vor reduce 
simțitor pierderile de gaze.

— Și al doilea aspect 7
— Privește stăruința noastră în a 

forma, in rindul colectivelor de uni
tăți productive, o opinie largă, no
vatoare, despre producție. Da, pla
nul trebuie realizat pînă la ultima 
tonă, insă cu cheltuieli cit mai mici. 
Două dintre principalele noastre 
centrale industriale, de cărbune și 
de minereuri, au depășit simțitor 
cheltuielile la mia de lei producție- 
marfă. Se înțelege că trebuie să 
curmăm asemenea deficiențe. însuși 
stilul nostru de muncă se cere per
fecționat. Pentru o mai mare opera
tivitate în rezolvarea problemelor 
din centrale și unități vom continua 
să trimitem din minister, în depla
sări mai lungi și chiar in detașări,

la care am urmărit răspuns în 
treprinderi bucureștene.

ÎNTREPRINDEREA MECANICA 
DE UTILAJ CHIMIC DIN BUCU
REȘTI. Deși anul trecut în această 
unitate economică nivelul planificat 
al productivității muncii a fost de
pășit cu aproape un procent, totuși, 
nu se poate afirma că realizările în 
acest domeniu exprimă cu adevărat 
resursele de care dispune întreprin
derea. Despre mărimea acestor re
surse vorbește faptul că, lună de lu
nă. în înfăptuirea sarcinilor de plan, 
anul trecut s-au înregistrat nume
roase restanțe, că în nici un trimes
tru indicele de utilizare a timpului 
de lucru nu a depășit procentul de 
95 Ia sută. Anul acesta, atit sub ra
portul cantitativ, dar mai ales cali
tativ al sarcinilor, colectivul între
prinderii se află In fața unui veri
tabil „examen" al maturității» -Citeva 
cifre sînt suficient de eiftfieătoareț 
Producția globală industrială a intre- 
prînderii este mai mare, față de a- 
nul trecut, cu 48,8 la sută, iar pro- 
ducția-marfă cu 47,8 la sută. în 1974 
urmează să se producă 12 000 tone 
de utilaj tehnologic pentru industria 
chimică, aproape in totalitate unica
te, ceea ce reprezintă cu 90 la sută 
mai mult decît nivelul realizărilor 
din anul trecut. Cum era și firesc, 
în aceste condiții, potrivit prevede-- 
rilor, productivitatea muncii va tre
bui să crească cu 41 Ia sută. Cum se 
prefigurează înfăptuirea acestor sar
cini ale planului de stat ?

— Pentru întreprinderea noastră 
— ne spunea ing. Petre Fluture, di
rectorul unității — problema funda
mentală ce se impune a fi soluțio
nată în acest an, sub toate aspectele, 
este aceea a forței de muncă. Dacă 
din punctul de vedere al necesarului 
de muncitori aceștia sînt asigurați, 
în prezent eforturile noastre sînt în
dreptate în direcția ridicării nivelu-

cadre cu munci de răspundere, spe
cialiști. cu mandat larg, capabili să 
ia decizii la fața locului.

Tot în această ordine de idei va 
trebui să ridicăm sensibil eficiența 
cercetării geologice. Statul alocă, în 
anul 1974, peste 3,5 miliarde lei în 
acest scop. Problema care se pune 
este : ce efecte economice va avea 
cheltuirea acestor fonduri, 
zetve de substanțe utile se 
peră și se pun in valoare 7

Toate acestea constituie și 
vul pentru care, la analizele . 
șurile ce le vom întreprinde în anul 
1974, intenționăm să atragem și să 
consultăm cît mai mulți oameni din 
întreprinderile respective. Sintem 
hotărîți ca de cîte ori va fi necesar 
să apelăm la sprijinul activ și deo
sebit de concret al organizațiilor de 
partid. Spun aceasta deoarece spiri
tul de inițiativă, pe plan local, al 
organizațiilor de partid, capacitatea 
lor de mobilizare au dus adeseori la 
rezolvarea unor probleme care pă
reau, de aici, de la minister, aproape 
imposibil de realizat. Vreau să de
termin pe specialiștii noștri din mi
nister să fie colaboratori, in adevă
ratul sens al cuvîntului, ai organiza
țiilor de partid din întreprinderile 
subordonate nouă, nu doar sfătuitori 
ai directorilor și altor cadre de con
ducere, In Valea Jiului, un aseme
nea mod de rezolvare a probleme
lor în domeniul organizării produc
ției a dus la obținerea unui spor 
zilnic de 4—5 mii tone de cărbune.

— Ce alte preocupări aveți in 
vedere pentru creșterea eficien
ței economice ?

— Dezvoltăm mult activitatea de 
autodotare pentru reducerea, pe cît 
e posibil, a efortului valutar ; se iau 
măsuri de economisire a combus
tibilului și energiei chiar și în 
unitățile noastre producătoare ; pu
tem vorbi, de asemenea, despre o 
preocupare mai temeinică pentru 
creșterea cadrelor și stabilizarea lor 
în unități.

In final, o observație cu caracter 
mai general. In prezent. în condițiile 
reașezării prețurilor în industria ex
tractivă. nu încape îndoială că fle
care întreprindere știe bine ce are 
de făcut. Nu fac altceva decît să 
reamintesc direcția principală a efor
turilor noastre comune : grija co
lectivelor întreprinderilor pentru ob
ținerea unor costuri de producție, 
sub cele aprobate, a căpătat o în
semnătate cu totul specială în ramura 
noastră industrială. Trebuie să înțe
legem bine că numai prin realizarea 
planului la toate sortimentele, în 
mod ritmic și ou costuri scăzute, ne 
vom aduce acea contribuție la spo
rirea eficienței economice pe care o 
așteaptă cu încredere, de la noi, sta
tul, societatea noastră socialistă.

ce re- 
desco-
moti- 

și mă-

lui de pregătire tehnico-profesională 
a muncitorilor, specializării lor. con
comitent cu dezvoltarea în conștiința 
fiecăruia a 
răspundere 
că. trebuie 
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a colectivului 
ani.

Intr-adevăr, 
practic, la ora
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derea mecanică de utilaj chimic din 
București nu există muncitor, tînăr 
sau mai virstnic, care să nu fie cu
prins într-o formă de pregătire. Așa, 
bunăoară, peste 1 400 de tineri din 
unitate — datorită sprijinului acor
dat de Comitetul municipal București 
al P.C.R. — studiază în diferite for
me de școlarizare pe lingă o serie 
de întreprinderi bucureștene cu o 
mai veche tradiție industrială — 
„Grivița roșie", „23 August", „Vul
can", întreprinderea de mașini grele 
ș.a. Din aceștia, aproape 250 vor ab
solvi cursurile de calificare în tri
mestrul I a.c., urmînd să fie reparti
zați in sectoarele de bază ale între
prinderii. De asemenea, toți munci
torii încadrați în nivelurile I și H 
bază •— reprezentînd circa 75 la sută 
din totalul muncitorilor întreprinde
rii — urmează acum cursuri de ri
dicare a calificării.

Dar nu numai buna pregătire a 
forței de muncă reprezintă elemen
tul ce polarizează atenția factorilor 
de răspundere din întreprindere. 
Cine a vizitat unitatea, chiar cu 
citeva luni în urmă, riscă acum să 
nu o mai recunoască. Acolo unde te 
așteptai să vezi un depozit, în pre
zent se află organizată o modernă 
linie tehnologică ; mașinile și utila
jele împrăștiate pînă nu de mult prin 
diferite sectoare de fabricație, azi le 
găsești grupate după o concepție te
meinic fundamentată. Ce s-a întîm- 
plat ?

— îmbunătățirile tehnologice ce le 
vedeți ne relata ing. Ion Bujor, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii — fac parte dintr-un 
amplu program de reorganizare a 
unității. în sensul creării unor flu
xuri de producție specializate, de ma
re productivitate. Așa au luat naș
tere atelierul de mecanisme, în care 
se concentrează executarea integrală 
a tuturor mecanismelor necesare u- 
tilajelor tehnologice pe care le fa
bricăm, precum și linia de sudură 
automată. Urmează ca. în curînd. să 
transformăm linia de pregătire vi- 
role într-o linie tehnologică moder
nă care să cuprindă atit fabricarea 
virolelor. cit și montarea lor.

Cum se vede, la intreprinderea me
canică de utilaj chimic sînt create 
toate condițiile pentru ca nivelul pre
văzut de creștere a productivității 
muncii să fie realizat ritmic, din pri
ma lună a anului. Rămîne ca rezul
tatele în acest domeniu să confirme 
eficienta măsurilor adoptate.

Întreprinderea „vulcan" 
DIN CAPITALA. Urmînd indicațiile 
conducerii partidului, potrivit cărora 
întreprinderilor constructoare de uti
laje energetice le revine sarcina de 
a înregistra în noul an importante 
sporuri de producție, în condițiile 
unei calități și eficiente superioare, 
colectivul întreprinderii „Vulcan" a 
trecut la o veritabilă specializare a 
producției, In sensul creșterii pon
derii cazanelor energetice mari, in 
special de 1 035 tone abur pe oră. 
Evident, construirea unor asemenea 
Utilaje, de înaltă complexitate teh
nică, la nivelul sarcinilor de plan și 
ele substanțial majorate — producția- 
marfă se 
de 1973 ■ 
sporirea 
câtor Ia i 
creștere 
fundamentează 
planificat al acestui important indi
cator al activității economice ?

— In vederea asigurării unor con
diții propice de sporire a producti
vității muncii — ne-a declarat ing. 
Petre Ivănescu, șeful serviciului 
plan-dezvoltare al întreprinderii — 
încă din ultima lună a anului trecut, 
în unitatea noastră și-a desfășurat 
activitatea un colectiv de specialiști 
care și-a propus reanalizarea tuturor 
fluxuriilor tehnologice deja organiza
te.'1 Scopul acestei acțiuni a fost toc- 
mai acela de a stabili, in funcție de 
noha structură• a producției, o nouă 
repartizare a execuției subansamble- 
lor și produselor in întreprindere, in 
așa fel incit prin crearea a cit mai 
multor fluxuri tehnologice distincte 
să se asigure, pe lingă o Încărcare 
uniformă și ........... .
toarelor de 
substanțială 
la fiecare 
Au fost organizate astfel executarea 
în flux continuu a serpentinelor la 
hala de pereți membrană care asi
gură creșterea cu 30 la sută a pro
ductivității muncii, fabricarea în flux 
a cazanelor de apă fierbinte fără pe
reți membrană la atelierul țevărie 
III și realizarea în flux a tamburi- 
lor ș.a. Totodată, acordăm o mare a- 
tenție mecanizării unor operații co 
necesită un volum mare de muncă, 
între care tăierea șl teșirea tablelor, 
lichidarea unor „locuri înguste" ș.a.

Și aici, ca și în cazul celeilalte în
treprinderi, sini create condițiile 
tehnice, materiale și organizatorice 
pentru un demaraj viguros încă din 
primele zile in producția noului an, 
la cotele unei înalte Productivități a 
muncii. Singura problemă care ar 
putea influenta desfășurarea ritmică, 
normală a producției lunii ianuarie 
o constituie, după părerea șefului 
serviciului aprovizionare al între
prinderii „Vulcan", ing. Costin Mo- 
rărescu, clarificarea in cel mai scurt 
timp a situației contractului încheiat 
cu Baza de aprovizionare tehnico- 
materială a municipiului București 
pentru 1 000 tone țevi necesare con
struirii unor cazane de diferite sor
timente. In acest scop este necesar 
ca, pînă cel mai tirziu la 7 ianuarie 
a.c.. baza să încheie contract cu u- 
zinele „Republica" pentru cantita
tea respectivă, în a-Șa fel incit aceas
ta să poată produce in timp optim 
(pină la 20 ianuarie rind are nevoie 
întreprinderea „Vulcan") primele 
cantități solicitate.

Chiar acum, după primele zile din 
acest an. este bine să se urmărească 
cu seriozitate modul in care fiecare 
colectiv de întreprindere reușește să 
se încadreze în nivelul planificat de 
productivitate a muncii. Mai ales că 
unitățile dispun de programe de ac
țiune riguros fundamentate, capabile 
să asigure creșterile de productivita
te prevăzute pentru acest an. Apli
carea neabătută a programelor sta
bilite în acest domeniu este o obli
gație fermă a conducerii fiecărei în
treprinderi, a organizațiilor da 
partid.

Constantin DUMITRU

! mărește cu 32,6 la sută față 
— impune, in primul rind. 
productivității muncii, indi
care, de altfel, se prevede o 
de 16,8 la sută. Pe ce se 

realizarea nivelului

echilibrată a tuturor «re
producție, ți o creștere 
a productivității munci! 
loc de muncă in parte.
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Siderurgiștii și laminoriștii ce
tății de metal din orașul de la 
Dunăre au obținut încă din pri
mele zile ale noului an impor
tante succese in îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

Hotărîți să-și onoreze cu 
promptitudine contractele înche
iate cu beneficiarii interni și 
externi, siderurgiștii gălățeni au 
livrat încă din primele zile ale 
noului an importante cantități 
de laminate plate și bandă în 
rulouri. Numai în primele 3 zile 
ale anului au fost livrate bene
ficiarilor interni peste 13 100 to
ne laminate. Astfel, de Ia lami
norul de tablă groasă au fost

expediate pentru uzinele „23 
August". ..Vulcan" și „I.M.G." 
din București, precum și pentru 
întreprinderea de construcții 
metalice Bocșa și șantierele na
vale Galați și Drobeta Tumu- 
Severin peste 4 700 tone tablă, 
în același timp, de la lamino
rul de benzi la cald și laminorul 
de benz; Ia rece, alte 8 840 tone 
de tablă și bandă în rulouri au . 
luat - destinația uzinei „Progre
sul" din Brăila, întreprinderii 
„Automecanica" din Mediaș, Fa
bricii de țevi sudate din Bucu
rești. întreprinderii de țevi din 
Iași, uzinelor „Tractorul" și 
..Steagul roșu" din Brașov și 
altele.
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Așa cum o arată însuși numele, 

democrația directă este expresia 
acelei forme a democrației prin, 
care masele largi ale poporului 
participă nemijlocit la condu
cerea treburilor obștești. Istoria 
consemnează existența democrației 
directe — sub anumite aspecte — 
incă din timpuri străvechi. Ea a 
reprezentat, după cum se știe, 
forma specifică de administrare a 
cetăților antice grecești, in care 
obștea cetățenilor hotăra asupra 
tuturor treburilor de interes pu
blic ; dar împărțirea societății în 
oameni liberi și sclavi, in exploa
tatori și exploatați a imprimat de
mocrației directe un caracter limi
tat, masele exploatate fiind liipsite 
de drepturi politice și civice.

Pe o treaptă superioară de dez
voltare a societății s-a născut, ca 
o cucerire de seamă a revoluției 
burgheze, democrația reprezenta
tivă, care proclama principiul par
ticipării maselor la conducerea sta
tului prin reprezentanții lor aleși. 
Dar însăși natura societății capita
liste, mecanismele sistemelor elec
torale care fac ca aleșii să provină 
invariabil, în covîrșitoarea lor 
majoritate, din rîndurile clase
lor exploatatoare, a transformat 
de fapt democrația reprezentativă 
intr-un instrument de apărare și 
consolidare a dominației acestor 
clase.

Transformările profunde generate 
In viața societății de revoluția so
cialistă, ridicarea poporului mun
citor la rangul de deținător al în
tregii puteri, politice și economice, 
au creat condițiile pentru deplina 
înflorire a democrației, pentru în
făptuirea unei democrații consec
vente sub toate formele sale de 
manifestare — așa cum demon
strează experiența istorică a Româ
niei.

Referindu-ne la experiența 
țării noastre se cuvin subliniate, ca 
momente deosebit de importante în 
acest proces. Congresul al 
și Congresul al X-lea ale 
care, pornind de la 
înaintarea pe calea 
presupune nu numai 
țelor de producție . 
bazei materiale a societății, ci și 
dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste, ca o cerință legi
că, o necesitate obiectivă a perfec
ționării relațiilor sociale, au subli
niat necesitatea adincirli continue 
a democrației in ambele ei laturi — 
reprezentativă și directă.

Sub impulsul acestei orientări, 
anii din urmă au cunoscut "o con
tinuă creștere a rolului organelor 
puterii de stat, alese de popor și 
care reprezintă cu fidelitate voința 
și aspirațiile poporului. Sînt sem
nificative, pentru creșterea ralului 
organului suprem al puterii de 
stat — Marea Adunare Națională
— introducerea sistemului sesiuni
lor deschise, cu durată mai mare, 
dezvoltarea activității ei legislati
ve, sporirea rolului deputaților șl 
al comisiilor permanente in exer
citarea controlului asupra activită
ții unor organe de stat centrale. 
Au primit, de asemenea, consacrare 
prin lege competențele sporite ale 
organelor locale aile puterii de stat
— consiliile populare.

Instituționalizarea recentă a Con
gresului deputaților consiliilor 
populare județene și a conferințe
lor președinților consiliilor popu
lare comunale și orășenești creează 
un cadru superior pentru dezbate
rea in comun de către reprezen
tanții aleși ai maselor populare a 
problemelor fundamentale ale ac
tivității acestor organe ale puterii 
și administrației de stat.

în același timp, ca una din trăsă
turile deosebit de importante ale 
desfășurării acestui proces in 
România socialistă, se Înscrie 
cursul larg spre dezvoltarea de
mocrației directe. Ca urmare a an
samblului de măsuri luate în ulti
mii ani. cu consecvență, pe aceas-

tă linie, în prezent dispunem de 
un sistem larg de forme și mo
dalități care asigură cadrul organi
zatoric al participării maselor celor 
mal largi la conducerea nemijlocită 
• vieții economice și sociale. Aceas
ta înseamnă că oamenii muncii 
dezbat ei inșiși, in forme instituțio- 
nalizate, problemele de care de
pinde bunul mers al activității în
tr-un sector sau altul, decid el in
șiși asupra rezolvării lor.

în acest sens sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu necesitatea de a 
se acorda „o atenție și mai mare 
decit pină acum întăririi legături
lor cu masele oamenilor muncii, 
consultării permanente cu acestea 
nu numai asupra problemelor mari 
ale politicii interne și externe, dar 
și asupra problemelor legate de 
propășirea continuă a județelor, 
orașelor, comunelor, întreprinderi
lor, cooperativelor... Democrația

propunerilor și sugestiilor cetățe
nilor.

Un cimp larg de afirmare a de
mocrației directe îl constituie în
tâlnirile de lucru ale secretarului 
general al partidului, ale celorlalți 
conducători de partid și de stat cu 
cadre tie conducere, cu specialiști, 
cu oameni ai muncii din diverse 
ramuri și sectoare de activitate, 
vizitele efectuate în fabrici, uzine, 
instituții științifice și de învăță- 
mînt, cooperative agricole, șantie
re. Devenite o practică sistema
tică, o componentă principală a 
vieții noastre politice, asemenea 
întâlniri și contacte prilejuiesc de 
fiecare dată discuții deschise cu 
muncitorii, țăranii, intelectualii, e- 
xaminarea și soluționarea împreu
nă cu ei a principalelor probleme 
privind producția, condițiile de 
muncă și de trai. Este o ilustrare 
vie a importanței deosebite pe oare

principiului fundamental al . con
strucției vieții noastre de stat — 
centralismul democratic, care asi
gură, concomitent cu stimularea 
inițiativei de jos, conducerea cen
tralizată a vieții sociale, toate de
ciziile in problemele fundamen
tale, de interes național (fie că * 
vorba de stabilirea principalelor 
proporții ale producției materiale, 
repartiția venitului național, poli
tica de investiții etc.) fiind luate 
de către organele superioare de 
conducere ale partidului și statu
lui. Tocmai în acest fel se evită 
dispersarea de forțe, se asigură 
dirijarea convergentă a Întregii ac
tivități sociale spre obiectivele ma
jore ale construcției socialiste.

O caracteristică a dezvoltării de
mocrației directe în țara noastră 
este faptul că ea include participa
rea oamenilor muncii nu numai la 
adoptarea deciziilor, dar și la exer-

expresii ale dezvoltării democrației directe
IX-lea 
P.C.R. 

premisa că 
socialismului 

creșterea for- 
și dezvoltarea

noastră socialistă se bazează toc
mai pe consultarea, pe atragerea 
largă a maselor la conducerea tre
burilor țării".

Practica arată că tocmai în acest 
fel pot fi cel mai bine cunos
cute starea reală a lucrurilor 
într-un domeniu sau altul, ne
cesitățile și doleanțele oameni
lor muncii, se pot găsi, prin 
valorificarea experienței și înțe
lepciunii maselor, soluțiile adecvate 
chiar și pentru problemele cele 
mai dificile. Exemplul evocat nu 
de mult de secretarul general al 
partidului referitor la Valea Jiului 
este, în această privință, semnifi
cativ : atunci cînd în urma unor 
dificultăți ivite în procesul de pro
ducție, modalitățile de organizare 
a lucrului au fost puse în dezbate
rea generală a minerilor, s-a ajuns 
la stabilirea unor măsuri care au 
permis depășirea unor dificultăți 
temporare și obținerea imediată a 
unor importante rezultate pozitive 
în producție.

Cum se manifestă în mod con
cret democrația directă în societa
tea noastră ?

Referindu-ne, de pildă, la acti
vitatea legislativă, este știut că 
ea este de competența organelor 
centrale ; aceasta Se îmbină însă 
strîns cu democrația directă, feeeă 
ce se reflectă, de pildă. în faptul că 
principalele legi și hotărîri privind 
viața economică și socială sînt 
publicate și puse în dezbaterea o- 
piniei publice incă in stadiu 
proiect. “ 
de legi 
pe baza 
măr de 
bine că 
sau hotărîre mai importantă a for
mat în prealabil obiectul unor largi 
dezbateri în diferite adunări sau în 
presă, fiind îmbunătățită pe baza

de 
De altfel, înseși proiectele 
și hotărîri sînt elaborate 
consultării unui mare nu- 
oameni ai muncii. Se știe 
in ultimii ani orice lege

o acordă conducerea partidului 
dialogului cu masele, ca o chezășie 
a unei politici juste, corespunză
toare intereselor fundamentale ale 
maselor, necesităților reale ale so
cietății noastre.

Democrația directă se realizează 
ț>e un plan tot mai larg în condu
cerea activității economice, prin 
crearea unor structuri organizato
rice adecvate. Astfel, instituționa- 
lizarea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, ca organe su
preme de conducere și decizie 
în întreprinderi, crearea comi
tetelor și consiliilor oamenilor 
muncii, ca organe colective cu 
drept de decizie în componenta 
cărora intră, pe lingă cadrele de 
conducere și specialiști, reprezen
tanți ai organizațiilor de partid, 
sindicale și de tineret, precum și 
reprezentanți direcți ai salariaților, 
sînt menite să asigure participarea 
nemijlocită a celor ce muncesc, în 
virtutea dublei lor calități de pro
ducători și proprietari ai mijloa
celor de producție, la activitatea 
de conducere — de la întreprinderi 
la centrale Industriale și mi
nistere. Așa cum se știe, aces
te organe au atribuții din cele 

. mai largi în dezbaterea și îmbu
nătățirea' -indicatorilor de plan ai 
.întreprinderii,,sau centralei, indus
triale respective. în urmărirea rea
lizării acestora, a gestiunii econo- 
mico-financiiare ; există obligativi
tatea de a se raporta salariaților 
modul cum s-au înfăptuit hotări- 
riie adunărilor sau ședințelor an
terioare, propunerile, observațiile 
criitice și sugestiile oamenilor mun
cii, iar în cazul unor apreoieri ne
satisfăcătoare. sal aviații au drep tul 
să ceară desărcinarea factorilor de 
conducere ai unității respective.

Desigur, dezvoltarea acestor for
me ale democrației directe se rea
lizează în condițiile respectării

citarea controlului asupra modulul 
cum se realizează acestea. Așa 
cum se știe, potrivit hotărîri- 
lor Conferinței Naționale, a fost 
creat un sistem atotcuprinzător de 
control — de la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale și pînă 
la consiliile județene și cele din 
întreprinderi — care controlea
ză în mod unitar, pe ansam
blul economiei naționale, pe ramuri 
și în profil teritorial cum sînt tra
duse în viață hotăririle partidului 
și statului nostru.

Un rol important în dezvoltarea 
democrației directe revine organi
zațiilor de masă și obștești — sin
dicale, de tineret, femei etc. 
nu mai sînt considerate drept 
ple „curele de transmisie", cu atri
buții mecanice, cj organisme 
nite să stimuleze participarea efec
tivă a celor mai largi pături și ca
tegorii sociale la elaborarea poli
ticii, la conducerea treburilor ob
ștești. Tocmai în acest scop au fost 
luate măsurile privind lărgirea a- 
tribuțiilor acestor organizații, a- 
sigurarea 
puternice 
cătoare a 
mare de oameni ai muncii 
lucrează nemijlocit în 
reprezentarea organizațiilor dev 
masă în orgaipel.e de conducere ale 
unităților economice și de învăță- 
mint, pînă la nivelul ministerelor 
și al guvernului.

Din perspectiva amplificării de
mocrației directe se ouvine subli
niată, de asemenea^ 
rolului atribuit 
tații Socialiste, 
litic permanent, 
sub conducerea 
te organizațiile 
forțele societății 
tele reglementări 
ționarea structurii sale organizato-

Ele 
sim-
me-

unei prezențe mai
în organele condu- 

unui număr mai 
care 

producție.

însemnătatea 
Frontului Uni

ca organism po- 
care unește 

partidului toa- 
obștești, toate 

noastre. Recen- 
privind perfec-

rice, prin constituirea organizațiilor 
sătești, cuprinzînd pe toți locui
torii satelor, ca și includerea 
in consiliile de conducere, pe lin
gă reprezentanții organizațiilor și 
a unor membri care activează di
rect in producție, contribuie la în
deplinirea în condiții superioare a 
rolului F.U.S. de stimulare a par
ticipării maselor odor mai largi la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului. Un moment deosebit de 
important în dezvoltarea activității 
Frontului Unității Socialiste îl va 
constitui primul său congres, con
vocat pentru zilele de 18—21 fe
bruarie a.c.

Cadrul instituțional care a fost 
creat, oricit ar fi el de bun, nu 
rezolvă însă de la sine problemele 
dezvoltării democrației directe. 
Pentru ca acest cadru să funcțio
neze cu o maximă eficiență socială, 
trebuie asigurată înrădăcinarea si 
generalizarea unui stil corespunzător 
de muncă, de natură să stimuleze 
spiritul de responsabilitate socială, 
creșterea interesului față de pro
blemele vieții obștești, creșterea 
încrederii în cuvîntul propriu, în 
rolul atribuit fiecărui cetățean, ac
tivizarea pe această bază a tuturor 
cetățenilor, combaterea sub orice 
forrnă de manifestare a formalis
mului și festivismului, a spiritu
lui de paradă. Tocmai în acest 
sens sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta consfătuire 
cu primii secretari și secretarii 
pentru problemele organizatorice ai 
comitetelor județene de partid, 
necesitatea unei preocupări stă
ruitoare din partea organelor și or
ganizațiilor de partid pentru buna 
organizare și funcționare a activi
tății organismelor de conducere 
colectivă nou create.

Ceea ce se impune înainte de 
toate este ca aceste organisme să-și 
exercite din plin atribuțiile, să ia 
in discuție întotdeauna problemele 
de bază ale unităților. Totodată 
este extrem de important ca, în le
gătură cu dezbaterea acestor pro
bleme, să se creeze un climat favo
rabil exprimării libere a părerilor 
celor ce muncesc. Desigur că un 
asemenea climat nu poate să exis
te atunci cind discuțiile sînt mo
nopolizate de aceiași oameni, cind 
critica este frînată, înăbușită ; 
dimpotrivă, cînd oamenii muncii 
văd că se manifestă interes și a- 
tenție față de cuvîntul lor, că 
există receptivitate față de pă
rerile, criticile și propunerile lor, 
că acestea sint finalizate în 
suri concrete 
.muncii, ei se 
parte tot mai 
de conducere.

Deplina înflorire a democrației di
recte depinde în mod hotăritor de ri
dicarea nivelului de conștiință al 
oamenilor, de gradul lor de 
competență și informare asupra 
principalelor probleme ale vieții e- 
conomice, politice, sociale. Continua 
îmbunătățire a activității ideolo
gice în rîndurile maselor celor mai 
largi, în spiritul programului de e- 
ducație comunistă elaborat de partid, 
măsurile luate de partid și de sta
tul nostru pentru ridicarea pregă
tirii lor profesionale își dezvăluie 
astfel însemnătatea și ca un mij
loc de adîncire a democrației.

în același timp participarea di
rectă a maselor la activitatea de 
conducere ,-dezvoltă.--conștiința aces- — 
tora.le sporește competența și resr ra. , 
ponsabilitatea șocială. mobilizează, 
și mai puternic energulL și capaci
tatea lor creatoare în înfăptuirea ho
tărârilor ai căror coautori sint.

Grija statornică pentru dezvolta
rea democrației directe creează con
dițiile pentru valorificarea plenară 
a experienței, inițiativei, capaci
tății și energiei poporului nostru 
în opera de construcție socialistă, 
pentru accelerarea progresului mul
tilateral al societății noastre.

Paul DOBRESCU 
Vasile DRAGOMIR

mă- 
pentru îmbunătățirea 
simt îndemnați să ia 
activă la activitatea

în sprijinul celor ce studiază în învățămîntnl de partid

CARNET CULTURAL ’74
A devenit un fapt evident că 

Bucureștiul s-a transformat într-un 
centru artistic european, un punct 
de interferență și de referință prin 
expoziții, a culturii diferitelor po
poare, o universitate a artei uni
versale. Sînt încă vii în memoria 
noastră expoziții ca Pictura barocă 
napolitană, Pictura olandeză din 
secolele XVI—XVII, Portretul en
glez, Aurul vikingilor sau Realis
mul rus, pentru a exemplifica pres
tigiul muzeografic dobîndit de Ca
pitala noastră.

Anul 1974 va fi mult mai bogat 
în manifestări artistice, unele de 
mare importanță, ce vor deveni 
mijloace eficiente ale cunoașterii 
culturii altor popoare. Astfel, deși 
deschisă în ultimele zile ale anu
lui 1973, Expoziția descoperirilor 
arheologice ale Republicii populare 
Chineze deschide 
seria acestor eve
nimente.

Despre aceas
tă expoziție, pre
sa, radioiteleviziu- 
nea au și început
să vorbească, subliniind valoarea ei 
cu totul deosebită, calitatea și rari
tatea operelor expuse, interesul pe 
care ni-1 trezește contactul, nu atit 
cu o artă a porțelanului, cît cu 
una a bronzului chinezesc. Aș 
vrea să adaug că această expoziție 
a mai fost organizată doar în alte 
două mari capitale, la Tokio și la 
Paris, unde la Petit Palais s-a 
bucurat de vizita a peste 350 000 
de persoane.

Următoarea mare expoziție, ce 
se va deschide la 11 ianuarie în 
sălile Dalles. este Capodopere ale 
artei mexicane. Avem, de asemenea, 
prilejul rar să facem o călătorie, 
prin intermediul unor lucrări, care 
au sosit la noi cu vaporul în peste 
300 de lăzi, in istoria și civilizația 
Mexicului, cunoscînd astfel opere 
de la cele mai vechi centre cultu
rale din America Centrală ca Arbo- 
lilo sau Zacatanco — datând din 
perioada anilor 1500 înaintea erei 
noastre, pînă la creația populară 
și artistică actuală, a realizărilor 
unor pictori celebri ca Siqueiros, 
Diego Rivera, Orozco, Rufino Ta
mayo ș.a.

Luna februarie ne va oferi un 
eveniment editorial devenit tradi
țional : Salonul cărții, ce se va des
chide în una din marile săli de 
expoziții ale Teatrului Național. 
Se va adăuga o amplă expoziție de 
sculptură africană — aparținînd 
colecționarului american Henri 
Kamer. •

în desfășurarea planului calen
daristic expozițlonal vom aminti, 
din cele peste 150 de expoziții pre
văzute, numai cîteva. Așa, de 
exemplu, în luna martie, va fi 
Expoziția de pictură americană din 
secolul XIX, redînd, in crea
ția celor mai reprezentativi pictori

americani istoria în imagini a le
gendarului Texas. Din America de 
Sud vom avea o expoziție de artă 
indigenă din Amazonia — expozi
ție ce vine din Venezuela.

Luna aprilie este rezervată, în 
primul rînd, tradiționalului Salon 
de pictură și sculptură al orașului 
București, care se reorganizează, 
incepind cu 1974, primăvara. în 
luna mai, concomitent cu o expo
ziție personală a pictorului Brăduț 
Covaliu și o retrospectivă postumă 
a pictoriței Ana Asvadurova Ciu- 
curencu, vom vedea cele mai repre
zentativă picturi și sculpturi ale 
Elveției contemporane, din care nu 
vor lipsi lucrări semnate de Gia
cometti și Kemmeny.

în continuare, un eveniment im
portant va fi Anuala de grafică și 
ea schimbîndu-și în acest an daita ; 

în loc de aprilie 
se va deschide la 
sfîrșitul lunii iu
nie, devenind pre
mergătoare am
plelor și repre
zentativelor ex

poziții ce vor marca aniversarea a 
30 de ani de la eliberarea patriei 
de sub jugul fascist — măreață 
sărbătoare națională, eveniment de 
importanță crucială pentru desti
nele poporului român — și expozi
țiile organizate în cinstea celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Ultimul trimestru al anului ne 
va oferi prilejul întâlnirii cu o ex
poziție din U.R.S.S. cuprinzînd 
creații artistice in metal și goble
nuri, cu o expoziție de miniaturi 
din India, cîteva „personale", ca a- 
ceea a pictorului Octav Angheluță 
sau a sculptorului C. Lucaci.

Desigur, mal sint încă multe alte 
expoziții. Pentru unele nu au fost 
încă definitiv stabilite datele ver
nisajelor. Printre acestea sînt însă 
cîteva care trebuie menționate 
pentru valoarea lor artistică remar
cabilă. Astfel sint : Comori de artă 
din Ecuador, ce se află în prezent 
deschisă la Petit Palais din Pari» 
și care a provocat o atracție spe
cială prin bogățiile artei precolum- 
biene, vestigii milenare ale unor 
creații de valoare universală.

Expozițiile Oto Dix din R.D.G. 
și a celebrului grafician Kulisievlcl 
din R.P. Polonă vor întregi și ele 
peisajul divers al expozițiilor, că
rora le-aș adăuga, pentru a de
monstra diversitatea lui, perfecta
rea unei expoziții de mozaic ro
man din Tunisia și a unei expozi
ții de artă etruscă din Italia.

Există, așadar, premise ca sălile 
noastre de expoziții să găzduiască 
acțiuni de interes larg, adevărate 
activități științifice și artistice de 
prestigiu.

Mircea DEAC

TEATRUL

Una din cerințele majore pe care 
le-a formulat programul ideologic, 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971. se referă 
la creșterea răspunderii orga
nelor și organizațiilor de partid 
în îndrumarea activității politico- 
educative. Criticînd faptul că u- 
nele comitete județene de partid 
au lăsat conducerea acestei activi
tăți numai in seama cabinetelor de 
partid, a unor organisme speciale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia la Consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul i- 
deologiei : „conducerea activității 
ideologice-educative, de ridicare a 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii este o îndatorire principală 
* organelor și organizațiilor de 
partid și această activitate nu se 
poate desfășura decit sub conduce
rea nemijlocită și permanentă a 
organelor și organizațiilor de par
tid".

Propunîndu-ne în rîndurile de 
față să analizăm cum asigură Co
mitetul municipal de partid Birlad 
conducerea unuia din cele mai im
portante sectoare ale muncii ideo
logice —• invățămîntul de partid — 
consemnăm de la început, ca un 
fapt pozitiv, că această conducere 
este concepută ca o activitate per
manentă care vizează, in egală mă
sură, orientarea, controlul și spri
jinirea cursurilor de partid. Co
mitetul municipal a decis ca toți 
activiștii săi, in frunte cu primul 
secretar, să conducă nemijlocit, in 
calitate de propagandiști, diferite 
forme de Invățămlnt. în același 
timp, pentru a putea cuprinde toa
ta cursurile, comitetul municipal 
do partid a atras in acțiunea de 
controlare si îndrumare a invăță- 
mîntului un larg activ obștesc, al
cătuit din peste 50 de cadre de con
ducere șl specialiști din Întreprin
deri și instituții, profesori care 
predau științele sociale, cărora 
le-a Indicat să participe sistematic 
la cite un curs de partid. Rezul
tatele unei asemenea îndrumări 
sint vizibile în primul rînd în con
ținutul programelor de sțudiu, a- 
xate îndeobște pe problematica po
litică și economică actuală și pe 
specificul fiecărei unități.

Merită subliniat șl faptul că or
ganul municipal de partid s-a pre
ocupat ca, urmînd îndeaproape 
programele de studiu, învățămin- 
tul să aducă în dezbatere cursan- 
ților noile documente de partid, 
apărute intre timp. Bunăoară, la 
puțin timp după ce s-au publicat 
hotăririle conducerii de partid re
feritoare la folosirea rațională a 
energiei electrice $1 a combustibi
lului mai multe organizații de 
partid — ca de pildă organizația 
nr. 15 de la fabrica de confecții — 
au decis dezbaterea lor în cadrul 
diferitelor cursuri, pentru a con
tribui și pe această cale la înțele
gerea sensului și rațiunilor aces-

X._________________________________

tora. Și nu ni se pare lipsit de in
teres să arătăm că tocmai de la a- 
ceastă organizație a pornit o che
mare către toți muncitorii, ingine
rii și tehnicienii fabricii pentru a 
economisi circa 80 000 kWh a- 
dică echivalentul consumului în
tregii fabrici într-o lună de vară.

Așa cum se știe, începînd din a- 
cest an, 4—6 teme de studiu ale în- 
vățămîntului de partid se dezbat 
în cadrul adunării generale de or
ganizație. Aceasta impune răspun
deri sporite organizațiilor de par-

sînt cazuri cînd adunarea de par
tid rămîne un auditoriu pasiv 
al unor expuneri teoretice, func
ția ei ca organ de conducere 
a organizației fiind cu totul es
tompată. Așa, de pildă, la un 
curs de la fabrica, de rulmenți, 
unde s-a discutat despre centralis
mul democratic ca principiu funda
mental al organizării și activității 
partidului, s-au făcut expuneri 
despre însemnătatea acestui prin
cipiu, despre disciplina de par
tid. munca și conducerea colec-

nistrative. Esența acestui specific 
o constituie dezbaterea aprofundată 
a principiilor generale ale politicii 
și activității partidului în indisolu
bilă legătură cu preocupările și sar
cinile organizației respective. Toc
mai în acest fel, asemenea adunări 
își pot atinge scopul de a contribui 
la înarmarea teoretică a membri
lor de partid și totodată la mobi
lizarea lor pentru transpunerea în 
fapt a politicii partidului la fiecare 
loc de muncă. Merită, desigur, ge
neralizată experiența acelor organi-

Legătura cu viata, sursa 
prospețimii studiului ideologic

DIN EXPERIENȚA COMITETULUI MUNICIPAL DE PARTID B1R1AD

tid care trebuie să asigure o bună 
pregătire adunărilor respective, in
cit acestea să îmbine într-o singură 
sinteză organică teoreticul cu prac
ticul. De pildă, dezbaterea din ca
drul organizației textile-încălță- 
minte de la întreprinderea comer
cială locală despre utilizarea ju
dicioasă a energiei electrice și a 
combustibilului, după ce a stăruit 
asupra implicațiilor de ordin gene
ral-economic și social ale măsuri
lor luate de conducerea de partid 
și de stat în acest domeniu, a tre
cut la analiza posibilităților con
crete de reducere a consumului de 
energie electrică și combustibil în 
unitatea respectivă, subliniind în
datorirea membrilor de partid de 
a da primii exemplu de atentă și 
judicioasă gospodărire a oricăror 
bunuri materiale. Purtate în spirit 
de înaltă responsabilitate, dezbate
rile au generat multe propuneri și 
sugestii de înlăturare a risipei, pre- 
liminîndu-se ca. în condițiile des
fășurării normale a activității, con
sumul de energie electrică și com
bustibili să se reducă cu aproape 
30 la sută.

Pe parcursul anchetei noastre 
aveam să constatăm însă că mai

tivă, critica și autocritica etc. Au 
lipsit însă referirile concrete la 
modul în care comuniștii din orga
nizația in cauză respectă cerințele 
acestui principiu, ca și la stilul și 
metodele de muncă ale propriului 
organ de partid. Alteori este igno
rată nu latura practică, ci cea teo
retică, discutîndu-se despre proble
mele activității organizației ca în
tr-o adunare obișnuită de partid. 
Și, desigur, este o legătură directă 
intre asemenea dezbateri, prea 
puțin „ideologice", și faptul că 
membrilor de partid din organiza
țiile respective nu li s-a indicat 
din timp materialul bibliografic 
pe care să-l studieze, nu li 
s-au făcut recomandări temati
ce — cum s-a întâmplat de pildă 
în organizațiile nr. 7 și 12 de la 
fabrica de confecții.

O concluzie se impune : este ne
cesar ca organele de partid să se 
ocupe mai îndeaproape de pregăti
rea adunărilor consacrate dezbate
rilor ideologice, să le asigure o ți
nută corespunzătoare, un anumit 
specific, care le deosebește atit de 
cursurile de partid, cît și de adu
nările obișnuite de partid, nemai- 
vorbind de cele sindicale sau admi-

zații care înaintea fiecărei dezba
teri ideologice ce urmează să aibă 
loc în adunările de partid au orga
nizat cite un colectiv, format din 
propagandiști și alte cadre cu ex
periență, care se ocupă din timp 
de pregătirea adunării (de întoc
mirea materialelor necesare, stabi
lirea și difuzarea bibliografiei etc.).

Conducerea de către organele de 
partid a învățămîntului ideologic 
presupune și o susținută preocu
pare pentru perfecționarea pregăti
rii teoretice și metodice a propa
gandiștilor. Asemenea preocupări 
se materializează în activitatea Co
mitetului municipal Birlad în in
struirile sistematice, cu participa
rea în primul rînd a secretarilor 
comitetului și a altor cadre de răs
pundere, în informarea propagan
diștilor asupra principalelor aspec
te pe care le ridică aplicarea po
liticii partidului în cadrul județu
lui și al municipiului. Documenta
rea propagandiștilor nu se poate 
opri însă aici. Fiecare organ de 
partid este dator să-i ajute pe pro
pagandiști în cunoașterea proble
melor din propria Întreprindere. 
Or. trebuie să observăm că aseme

nea informări la nivelul fiecărei 
organizații de partid nu s-au înce
tățenit pretutindeni, că organe de 
partid din unele secții de la fabri
ca de rulmenți. C.F.R., autobază 
etc. nu au pus la îndemîna propa
gandiștilor materiale informative, 
n-au organizat consultații, răspun- 
șuri la întrebări.

Așa cum se știe, analiza siste
matică a desfășurării studiului po
litico-ideologic este o cale impor
tantă de a depista unele lipsuri și 
neajunsuri, de a trage Învățămin
te prețioase pentru activitatea vii
toare. Cu o singură condiție : ca 
asemenea analize să fie fundamen
tate pe o temeinică investigație, 
să pătrundă in conținutul realită
ților vii. Din această perspectivă 
merită consemnată o recentă ana
liză realizată de comitetul munici
pal de partid, tocmai pentru că în 
cadrul ei și-au aflat o judicioasă 
tratare probleme de mare însem
nătate pentru eficiența învățămân
tului cum. ar fi : modul în care 
sînt aduse în dezbatere aspectele 
majore ale activității fiecărui colec
tiv de muncă, cum se asigură dez
baterilor un caracter vili, dinamic. 
Dorim însă să atragem atenția asu
pra faptului că în unele analize 
aspectele de suprafață, cifrice, pre
valează asupra examinării conți
nutului de idei al învățămîntului, 
a raportării -lui. la atitudinea și 
comportarea oamenilor. Este situa
ția pe care am întilnit-o. de pildă, 
la fabrica de confecții și întreprin
derea de rulmenți, unde, cu 
toată bogăția de cifre despre nu
mărul cursurilor, al cursanților, al 
expunerilor etc., aceste analize nu 
au conturat o imagine clară des
pre puterea de înriurire a învăță
mîntului, tocmai pentru că s-au 
limitat la aprecieri generale, mai 
ales în privința unor aspecte nega
tive. Desigur, asemenea ana
lize nici nu ajută prea mult 
organele de partid în îmbună
tățirea învățămîntului. Ilustrativ 
în acest sens este faptul că în a- 
nalize ale aceluiași comitet de par
tid, despărțite între ele în timp 
prin cîteva luni, se regăsesc sesi
zate mereu aceleași probleme.

Așa cum arătam la începutul a- 
cestor însemnări, conducerea în
vățămîntului de partid de către 
organele de partid reprezintă fac
torul hotăritor al eficienței aces
tuia. Dacă la Comitetul municipal 
Birlad s-a înțeles în genere acest 
lucru, în sensul că conducerea în
vățămîntului este considerată ca o 
îndatorire a organului de partid în 
ansamblul său și nu numai a ca
binetului de partid, se impune în 
prezent o ridicare a calității în
drumării, ineît aceasta să se rea
lizeze competent și sistematic la 
nivelul fiecărei organizații.

Silviu ACHIM

(Urmăre «Un pag. I)

puțurile ei ca rod al 
înjosirii șl asupririi o- 
mului de către om. O 
asemenea dramaturgie 
— și știm că reafir
măm un loc comun — 
nu se poate obține de- 
cît pe baza unei pro
funde și nuanțate cu
noașteri a vieții. Nefe
ricirea face ca acest 
concept filozofic și es
tetic, cunoașterea vie
ții, să fi fost confundat, 
și cu rezultate dintre 
cele mai dăunătoare, 
cu succedanee derizo
rii. Se cuvine deci să 
insistăm asupra ter
menului cunoaștere și 
asupra termenului 
viață.

De nenumărate ori 
s-a echivalat cunoaș
terea cu o luare de 
contact de tip turis
tic cu noile aspecte,' 
complexe și atit de 
diferite ale realității. 
Elementele imediate, 
pitorești, chiar fasci
nante, care pot da 
naștere unui reportaj, 
n-au nimic comun cu 
modalitatea specifică 
de cunoaștere pe care 
o implică teatrul. 
Dramaturgia pretinde 
nu o cunoaștere fap
tică și conjecturală, • 
ci una trăită într-un 
larg și adine proces 
de decantare intelec
tuală, psihică și mo
rală, în care drama
turgul, înainte de a 
fi scriitor, este inter
pretul dramei din via
ță, participantul și 
judecătorul ei aotiv. 
Afirmația lui Flau
bert „Madame Bo
vary sint eu" a fost 
prea des interpretată 
anecdotic, cînd ne a- 
flăm, de fapt, în fața 
unei mărturisiri de o 
înaltă responsabilita
te : identificarea ab
solută a scriitorului 
cu destinul eroinei 
sale. Fără o asemenea 
pasionantă participa
re și fuziune radicală 
între viața persona
jelor imaginate și

existența concretă a 
scriitorului, brice cu
noaștere, atit a vieții 
materiale, cît și a le
gilor ficțiunii artisti
ce, rămîne o dăună
toare iluzie. Confun
dăm prea des cunoaș
terea cu re-cunoaște- 
rea, cu identificarea 
superficială a unor 
episoade lipsite de 
semnificație, asimila
te din frivolitate cu 
marea și nu o dată cu- 
tremurătoarea dramă 
a vieții. Asemuim, 
din grabă, cunoașterea 
cu investigația, trăi
rea ou informația. Ar
ta nu se face cu 
mass-media, oricîtă 
însemnătate ar fi că
pătat această nouă 
categorie spirituală în 
viața contemporană. 
Adevărata cunoaște
re a vieții începe de 
la decizia scriitorului 
de a schimba mereu 
în mai bine această 
viață. Fără o aseme
nea deliberată hotări- 
re, orice cunoaștere 
intră în disoluția unei 
contemplări pasive și 
indiferente, soldate, 
în planul artei, cu o 
relatare apocrifă, lip
sită de o reală rezo
nanță emoțională.

Există în dramatur
gie o lege valabilă în 
întreaga artă, dar care 
în teatru funcționea
ză, necruțătoare, ca o 
ghilotină : ce nu te-a 
emoționat pe tine 
cind ai scris, nu va 
emoționa niciodată 
publicul. Scriitorul de 
teatru e primul actor 
și primul spectator al 
piesei sale. Ca s-o 
trăiască spectatorii, e 
obligatoriu s-o tră
iască, în prealabil, 
dramaturgul, la cea 
mai înaltă tensiune. 
Precizăm ; termenul 
trăire trebuie epurat 
de orice semnificație 
irațională sau mistică. 
Nu e vorba de „trăi
rea" misterelor reve
late, oi de participa
rea vie, lucidă, con
știentă și angajată la

faptele vieții, partici
pare ce se demon
strează a fi și mod de 
cunoaștere și temeiul 
cel mai sigur al ex
presiei artistice. Se 
cuvine să medităm și 
asupra termenului 
viață. Nu orice fapt 
al existenței, fie el 
șl de aparență drama
tică, e material con
vertibil în act artis
tic. O estetică volun
taristă și nediferen
țiată a vorbit prea 
mult și prea insistent 
de valoarea emoționa
lă a accidentului coti
dian. Fără îndoială și 
faptul cotidian poate 
fi transformat in lite
ratură dramatică, dar 
nu fiindcă e cotidian, 
ci numai dacă e în
cărcat cu semnificații 
de valoare generali
zatoare. Viața e popu
lată la fiecare pas cu 
fapte revelabile în 
plan civic și etic. Si, 
totuși, nu toate aceste 
fapte conduc la reali
zarea unor opere ar
tistice. Ci doar acele 
fapte — uneori lipsi
te de grandoare — 
care stau pe temelia 
unei conștiințe nova
toare. Asemenea fap
te nu cad sub legea 
mediei statistice, pot 
fi izolate șl chiar u- 
nice. Dar dacă vor 
purta încărcătura unei 
participări și dăruiri 
de excepție, spectato
rul le va recunoaște 
și valida, le va da a- 
sentimentul, în virtu
tea propriilor sale as
pirații, de multe ori 
poate nelămurite, ne
clare, dar preexistând 
în bagajul său secret 
de speranțe și vise.

Teatrul are nobila 
misiune de a visa, 
pornind de la viață. 
Vise ce devin realita
te, în măsura in care 
omul — măsura tutu
ror lucrurilor — știe 
că e în puterea lui să 
dea existenței virtu
tea ei cea mal de 
preț ; sensul demni
tății.

SĂPTĂMlNILE CULTURII Șl ȘTIINȚEI

VASLUI (Coresponden
tul „Scînteii", Vasile Iancu). — 
Din inițiativa Comitetului ju
dețean pentru cultură și educa
ție socialistă, în comunele ju
dețului Vaslui se desfășoară, pe 
parcursul a 4 luni, așa-numltele 
„săptămîni ale culturii și știin
ței". în cadrul acestor manifes-' 
țări sînt cuprinse informări po
litice, dezbateri pe marginea le
gilor și hotărîrilor partidului și 
statului, acțiuni vizînd răspîn- 
direa cunoștințelor științifice 
prin intermediul brigăzilor și al

conferințelor, numeroase dezba
teri pentru tineret, acțiuni cu 
cartea și filmul etc. Pînă acum, 
asemenea complexe acțiuni s-au 
organizat în comunele Albești, 
Puiești și altele. De pildă, în 
comuna Puiești, cu prilejul în
cheierii „Săptămînii culturii și 
științei", au avut Ioc întâlnirea 
cetățenilor cu o brigadă știin
țifică din Birlad, un simpozion 
pe teme de educație cetățe
nească a tineretului, un film 
artistic și, în încheierea mani
festărilor, o seară distractivă.
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Reportaj din actualitatea socialistă a țării

Un proiectant, un inginer chimist, un maistru 

oțelar, un primar și o muncitoare nou angajată 

ne vorbesc despre

CINCI NOI 
UNITĂ TI 

ECONOMICE 
care înnoiesc 
viața locurilor 
și a oamenilor

Anul acesta se vor pune în funcțiune 950 capacități de producție mat Impor
tante în industrie și 85 capacități agrozootehnice și de Îmbunătățiri funciare în agri
cultură. Ele se adaugă sutelor de noi obiective productive date în exploatare 
anul trecut, întregesc potențialul economiei naționale, fiind menite să satisfacă 
cerințe esențiale ale Înaintării României pe traiectoria industrializării socialiste, ale 
dezvoltării și modernizării agriculturii, să ridice la o puternică viață economică fi 
socială noi localități, noi zone din județele țării. Despre cinci din sutele de noi unități 
productive — care în anul 1979 se vor afirma plenar în viața localităților unde au 
fost construite — prezentăm opinii șl Imagini în pagina de față, considerlndu le sem
nificative pentru efortul material și financiar pe care societatea noastră îl face în 
acest domeniu, pentru consecințele pozitive pe care politica consecventă de investiții 
a partidului și statului nostru le determină pe planul dezvoltării economice rapide a 
țării, al ridicării standardului de viață al celor ce muncesc. Prin însemnătatea lor 
economică și socială, noile capacități industriale și agricole pledează convingător 
pentru realizarea exemplară a programului de investiții din anul 1079, aceasta con
stituind o condiție esențială a îndeplinirii Înainte de termen a cincinalului.

TIMIȘOARA

Aici se fabrică „memoria" 
calculatoarelor electronice

Creație de dală recentă, secția de memorii de 
ferită se integrează armonios in peisajul urbanis
tic din centrul Timișoarei. E o clădire modernă, cu 
patru etaje si aspect de clinică, in care, din luna 
august 1973, se produc la scară industrială „cre
iere electronice". Despre însemnătatea acestei In
vestiții ne vorbește tov. ILARIU CRISTESCU. in- 
giner-sef al institutului bucureștean „Electrouzin- 
proiect", unde a fost elaborat proiectul :

este In Întregime o crea
ție tehnioo-inginerească 
originală a unui valoros 
colectiv de specialiști din 
institutul nostru.

SĂVINEȘTI

Instalația „Melana IV" dublează 
producția de lină sintetică a țării

Anul unor mari debuturi industriale. Așa s-a înscris 1973 In cro
nica dezvoltării platformei chimice Săvinești. Și, intre ele, „Melana 
IV", despre care ne vorbește ing. DUMITRU BOSTAN, șeful secției 
coordonatoare a fabriciis

- Ca o expresie firească a preo
cupărilor partidului nostru pentru 
dezvoltarea industriei chimice în 
această parte a țării, în 1973 s-a fi
nalizat aici un volum de investiții 
egal cu tot ce s-a construit pe 
platformă în ultimele două cinci
nale. Este vorba de o suită de in
stalații ; „Fibra 1000“, oare a în
ceput să producă cu două luni mal

devreme, „Caprolactam*  III", „Me
lana IV", „Relon IV", în ultima 
funcționînd secții de poliamid, tex- 
tile-mătase, covoare tip relon, de 
fire tehnice și cord ș.a.,

— Ce loe ocupă „Melana IV*  
In ansamblul acestor premiere 
industriale 7

GHEORGHIENI

3000 noi locuri de munca, 

sute de noi apartamente
—- La Gheorghieni, orășelul li

niștit de odinioară, s-a produs, în 
ultimii ani, o adevărată „explozie" 
de dezvoltare, aprecia IAKAB IM
RE, primarul orașului. Cîndva, sin
gura ramură industrială era prelu
crarea simplă a lemnului. în 1956 
s-au construit aici o topitorie și o 
filatură de in. în 1972 a intrat 
în funcțiune moderna fabrică de 
mobilă. Dar cele mai importante 
evenimente de acest gen au avut 
loe în anul 1973, cind producția in
dustrială a orașului a fost cu 41,34 
la sută mai mare decit în anul pre
cedent. în aprilie s-a creat o sec
ție a fabricii de confecții din 
Miercurea Cluc ; in august, fabrica 
de mobilă a atins parametrii pro
iectat! ; din secția metalurgică a 
Întreprinderii de industrie locală a 
luat flintă o nouă unitate republi
cană. unica producătoare din tară 
a numeroase repere (de pildă, dia
fragme pentru măsurat debitul li
chidelor. Întrerupătoare cu pîrghie 
ș.a.).

Totuși, „vedeta anului" a consti
tuit-o fabrica de stofe de mobilă 
și țesături tehnice, cea mai moder
nă unitate de acest gen din țară, do
tată cu utilaje cu inalt grad de 
automatizare. Virata medie a sala- 
riatilor acestei fabrici nu depă
șește 19 ani. Reflectînd compoziția 
colectivului — peste 80 la sută fe
mei — Fabrica de stofe de mobilă 
din Gheorghieni se poate supranumi 
o unitate a femeilor nu numai sub 
aspectul amintit, ci și datorită pre
zenței lor în diferite posturi de 
răspundere, in frunte cu directoa
rea, Bajko Rozalia. Kurko Klara 
este maistră și locțiitoare a secre
tarului comitetului de partid. Cinci 
fete tinere activează ca ajutoare 
de maistre ; dintre ele, Gyorgy Ana 
este secretara comitetului U.T.C., 
Hajnal Irma, secretara organizației 
de bază P.C.R. a schimbului în ca

ro lucrează, iar Kovâcs Eva este 
președinte al consiliului de con
trol muncitoresc al activității e- 
conomica și sociale. în rea
lizarea celor 6 sortimente noi, în 
decursul cîtorva luni de funcționa
re a fabricii, are un merit deosebit 
Wiesles Zsuzsana, conducătoarea 
secției de creație.

pare sînt efectele acestei dezvol
tări economice impetuoase ? O cifră 
semnificativă : populația orașului, 
care în 1966 era de 14 500 locuitori, 
acum depășește cifra de 19 000 lo
cuitori, la care se adaugă 3 200 de 
flotanți. Numai între anii 1970 și 
1973 au fost create peste 3 000 
locuri de muncă. între anii 
1968—1973, din fondurile sta
tului și populației s-au con
struit 640 de locuințe In blocuri și 
aproape 400 de case particulare. 
S-au dat recent în folosință o creșă 
și un cămin de zi cu 210 locuri, se 
află în construcție o școală gene
rală, o nouă grădiniță, o centrală 
telefonică automată și o modernă 
casă de cultură. în 1950, orașul dis
punea de 6 unități comerciale, as
tăzi are 85. Toate acestea sînt o 
puternică expresie a politicii parti
dului și statului nostru de dezvol
tare armonioasă economică și so
cială a tuturor județelor și locali
tăților țării, pe care noi toți o îm
brățișăm cu căldură.

Oamenii muncii din întreprinde
rile industriale din orașul Gheor
ghieni răspund prin fapte grijii 
partidului și statului pentru dez
voltarea economică și socială, pen
tru creșterea nivelului lor de trai. 
In acest sens este semnificativ că 
la 1 decembrie 1973 ei au Îndepli
nit prevederile planului pe primii 
trei ani ai cincinalului, dînd su
plimentar. pînă la finele anului, 
produse în valoare de 40 milioane 
de lei.

— „Melana IV" va rămine un 
simbol al hărniciei și priceperii 
constructorilor, mentorilor, instala
torilor și chimișlilor noștri, prin 
faptul că, printr-o strînsă colabo
rare, încă din faza de proiect au 
fost găsite soluții ce au dus la

scurtarea termenului de punere în 
funcțiune a celei de-a doua etape 
cu 7 luni. Numai pe această bază 
se vor obține suplimentar circa 
2 000 tone de melană. Peste 400 de 
operatori chimiști au participat 
efectiv la montajul utilajelor. Au 
fost zile de maximă încordare, dar 
câine ne-.au adus mani satisfacții. 
Îmi amintesc, de pildă, de situația 
dificilă prin care a trecut acest ti- 
năr colectiv atunci cind s-a pus 
problema ca „Melana IV". să func
ționeze pe baza unei tehnologii pro
prii, ca rezultat al activității de 
cercetare a specialiștilor de pe 
platformă. Probele faziale nu dă
deau dc la început rezultatele scon
tate. Atunci, toți chimiștii noștri, 
chiar și simpli operatori, s-au do
vedit posesori ai unei- înalte cali
ficări și cu reale aptitudini de 
cercetători.

— Ne vorbeați despre satis
facțiile unor asemenea eforturi. 
Puteți exemplifica ?

—; în primul rînd, am realizat o 
unitate care, din punct de vedere 
al tehnicității și randamentului, 
rivalizează cu orice obiectiv de 
acest gen din lume. Apoi e vorba 
de faptul că eforturile conjugate 
ele constructorilor, mentorilor, m- 
stalatorilor și chimișlilor au permis 
găsirea unor soluții optime de rea
lizare, cu influență favorabilă asu
pra. factorului timp, stabilirea 
unei tehnologii proprii moderne. 
Toate acestea ne-au dat posibilita
tea ca parametrii proiectați pentru 
etapa I să fie atinși cu 10 luni 
înainte de termenul stabilit prin 
proiect. Și încă o satisfacție ; toate 
soluțiile originale au dus la redu
cerea cu peste 700 Ici a investiției 
specifice pe tona de produse.

Așadar, de la 1 septembrie 1973, „Melana IV" produce neîntrerupt, 
asigurind o dublare a producției de melană a țării. Melana ce se reali
zează aici echivalează cu lina ce se poate obține de la circa 10 mi
lioane oi. Dar „Melana IV" nu e o excepție. Toate obiectivele de la 
Combinatul de fibre și fire chimice Săvinești, construite și conec
tate in 1973 la circuitul economic, incep să-și afirme vigoarea pro
ductivă.

BUȘAG-MARAMUREȘ
A

„In sat, la noi, 

nici o femeie nu mai 

purtase salopetă..."
— N-a venit cam tîrziu me

seria asta, a dumitale, ANGELA 
LAURAN7

— N-am decît 29 de ani, iar cei 
doi copii ai mei sînt acum școlari, 
așa că nu mai sînt nevoită să stau 
acasă cu ei.

— Și ce meserie ai acum 7
— Sint crescătoare-îngrijitoare de 

animale la noul Complex de îngră- 
șare a bovinelor de la Bușag, dat 
în funcțiune in noiembrie 1973. în 
fiecare an voim da Maramureșului, 
țării, 3 200 de bovine îngrășate. Cînd 
am văzut că încep lucrările la a- 
cest complex, aici, la circa 200 de 
metri de casa noastră, mi-am ziis : 
Angelo, un loc de muncă mai bun 
nicj n-ai visat în viața ta. Aici poți 
lucra pînă la pensie. Și tot așa au 
gîndiit și tovarășele mele de mun
că — Elisabeta Szabo, Rozalia Ba- 
laj, Maria Deac, Floarea Varga. 
Am vrut să viu pe șantier să lu
crez alături de constructori. Dar 
bărbatul s-a împotrivit. Zicea că e 
prea greu pentru mine. E bine să 
mai asculți din cînd in cind de 
bărbat, dar nu întotdeauna...

— Cum poți ști dacă un eres- 
cător-îngrijitor de animale lu
crează din plăcere 7

— Simplu. Uitați-vă la vite, cum 
arată ele, cit de curat e în jurul 
lor și dacă îl caută cu privirea pe 
îngrijitor sau se .sperie cind se a- 
propie de ele. Oamenii de aicj lu
crează bine și pentru că acest com
plex e aproape de ca,să. pentru că 
l-au așteptat cu nerăbdare.

— Ce ți s-a părut mai deo
sebit la început 7

— Salopeta. în sat, la noi, nici 
o femeie nu purtase salopetă. Mă

uitam la ea mai curioasă decît la 
un costum de cosmonaut. Dar cel 
mai mult mă frămînta cum voi pu
tea îngriji singură un lot de 100 de 
animale. Ce știam eu despre o ast- 
'fel -de1 ■ îngrăș&torih, cu un țlrojcs 

. teWholpglc îhefeuîlzat și autoiffMi-
...................................

— Și satul ce zice despre noul 
complex 7

— Satul mă tot întreabă : Ange
lo, ce faceți voi acolo, la complex ? 
Păi ce să facem, îngrășăm vitele. 
Și cu cit se ing,nașă într-o zi, An
gelo 7 Cu un kilogram, moșule sau 
lele — le răspund. Și tu cit pri
mești ? 1 298 de lei am luat în no
iembrie, dar vom putea ciștiga și 
mai muțt, fiindcă lucrăm în acord 
și cu cit sporul zilnic în greutate 
al animalelor e mai mare, cu atit 
se mărește și cîștigul nostru. Așa 
e saitul, Întreabă mereu ce și cum.

— Ce s-a mai schimbat în via
ța dumitale de cind ești mun
citoare 7

— înțeleg mai bine multe lu
cruri. în primul rind, îmi dau sea
ma mai bine de importanta efor
turilor pe care partidul și statul 
nostru le fac pentru dezvoltarea 
multilaterală a țării. Pentru mine, 
femeie de la țară, noul loc de mun
că Înseamnă condiții mai bune de 
viață și de creștere a celor doi co
pii, înseamnă posibilitatea de a-mi 
cumpăra mai devreme un aragaz, 
un frigider, înseamnă o dorință 
împlinită și o bucurie ce se adau
gă altora, pentru care adresez în 
noul an urarea de sănătate și 
prosperitate poporului român ți 
conducătorilor săi.

— înscriindu-se în.tr-un 
sector ..de vîrf" al, indus
triei electronice româ
nești, și anume cel de 
producție a mijloacelor 
de calcul, noua unitate 
industrială realizează. în- 
tr-o primă fază a proce
sului tehnologic, inelele 
de ferită, comparabile cu 
celulele nervoase ale 
creierului uman, care a- 
pol sînt montate In așa- 
zisele memorii de ferită, 
subansamble ce Înmaga
zinează și ordonează în
treaga „inteligentă" a 
calculatoarelor electronice 
din generația a treia — 
Felix C 256 — fabricate 
la noi In' tară. Comple
xitatea procesului tehno
logic din unitate este su
gerată de faptul că. pen
tru construirea unui sin
gur calculator, sînt exe
cutate șl montate circa 2 
milioane inele de ferită, 
unele dintre ele avi nd un 
diametru sub un milime
tru.

— Deci, caracteristi
ca principală a produ
selor realizate la Ti
mișoara este finețea...

— tn ce măsuri au 
fost urmărite și reali
zate, in procesul de 
elaborare a documen
tației pentru această 
nouă unitate, obiecti
vele de eficientă eco
nomică superioară a 
investițiilor 7

structoare de mașini din 
tară.

— Ce perspective 
deschide funcționarea 
secției de memorii de 
ferite din Timișoara 
pentru dezvoltarea sis
temului național de 
informatică și condu
cere 7

TiRGOVIȘTE

Noua „cetate" 

a oțelului—o sinteză 

a cuceririlor tehnicii 

siderurgice

— ...Și. anticipind În
trebarea dv.. vă voi spu
ne că această caracteris
tică ne-a dictat chiar a- 
legerea unor soluții con
structive și funcționale 
în concordantă directă cu 
parametrii specifici ai a- 
cestor produse și. în pri
mul rînd. cu dimensiu
nea lor. Evident, aseme
nea piese nu pot fi rea
lizate în orice condiții. 
Crearea unui microclimat 
adecvat, fără praf, cu în
căperi judicios luminate 
și izolate fonic, a format 
obiectul principal al cău
tărilor noastre. Este pri
mul proiect de acest gen 
elaborat in tară, o ade
vărată „premieră", atit 
sub aspectul construcției 
propriu-zise, cit $1 al teh
nologici adoptate. O pre
cizare : acest proiect

— Permanent, si in pa
ralel cu respectarea res
tricțiilor impuse de na
tura specifică a tehnolo
giei întreprinderii, am a- 
vut în vedere realizarea 
unei investiții cu cheltu
ieli cit mai mici și ran
dament maxim. Dintre 
multiplele argumente In 
acest sens mă opresc la
unul — si anume: efi
cienta fondurilor fixe 
puse In funcțiune este de
3 Iei la un leu investit,
raport sensibil 
mediei pentru 
investiții din 
noastră. Un alt

superior 
celelalte 
ramura 

amănunt.
O bună parte din utila
jele tehnologice din do
tarea unității alnt reali
zate în cadrul principa
lelor întreprinderi con

— Prin producția aces
tei unități se asigură, in
tegral si cu mijloace pro
prii, necesarul de memo
rii de ferită, procurate 
pină In prezent din im
port. Aceste piese au o 
pondere esențială în dez
voltarea bazei interne de 
producție a calculatoare
lor Felix C 256 și. în 
generai, cu ajutorul lor 
sînt realizate aproximativ 
90 la sută din tipurile de 
calculatoare existente, 
actualmente. în lume. Se 
creează, astfel, premise 
certe ca. încă In cursul a- 
cestui an. să sporească 
numărul de întreprinderi 
unde pe baza sistemelor 
automate de. calcul vor fi 
elaborate decizii privind 
conducerea activității e- 
conomice, de gestiune, de 
evidentă a stocurilor, de 
urmărire operativă a pro
ducției ș.a.

— Viața mea de oțelar și 
maistru mi-a dat satisfac
ții nenumărate — se des- 
tăinuie VASILE SOLCAN, 
azi maistru principal la 
oțelăria nr. 2 din Tirgoviș- 
te. Cea mai semnificativă 
însă, cea mai deosebită mi-a 
fost dat să o trăiesc nu la 
Hunedoara, unde am lucrat 
20 de ani, ci aici, la Tîr- 
goviște. La Tîrgoviște, pen
tru că nu e puțin să știi 
că tu, alături de șeful sec
ției, ai condus schimbul de 
onoare care a elaborat pri
ma șarjă de oțel și și-a pus 
semnătura pe „actul de 
naștere" al celei mai tinere 
„cetăți de foc" din țară. 
Satisfacția pe care am în- 
cercat-o este cu atît mai 
semnificativă pentru mine, 
cu cît inaugurarea noii o- 
țelăril a avut loc în pre
zența secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a al
tor conducători de partid și 
de stat.

Sint moldovean. Pentru

mine, platforma metalurgi
că din Tîrgoviște — peste 
100 ha de construcții și in
stalații — reprezintă o sin
teză a tehnicii siderurgice. 
Nu exagerez cînd afirm că, 
împreună cu ceilalți aproa
pe 7 000 de constructori, de 
oțelari și metalurgiști, sa
vurez cu îndreptățire suc
cesul realizării unei opere 
unicat, neegalată în tară și 
de prim rang în lume. Sînt 
însă pe deplin conștient de 
încrederea ce mi-a fost a*  
cordată și, alături de cei
lalți tovarăși de muncă — 
oțelari, zidari, turnători — 
veniți de la Hunedoara, Re
șița sau Galați, voi face 
totul pentru ca centrul si
derurgic din Tîrgoviște să 
se afirme cît mai curind, 
să contribuie din plin la 
progresul și prosperitatea 
patriei noastre socialiste. 
Ca prim obiectiv ne-am 
propus atingerea parame
trilor proiectați, la cupto
rul de 50 tone, cu 3 luni

mai devreme și realizarea 
Întregii producții de oțel 
Ia nivel calitativ superior.

Pe platforma siderurgică 
din Tîrgoviște se confruntă 
și se întrec reprezentanții 
„școlilor" de metalurgiști 
ale Hunedoarei, Reșiței și 
Galațiulul. Lor li se ală
tură dorința vie de cunoaș
tere și de afirmare a’ mii
lor de dîmbovlțeni. Cursu

rile de ridicare a califică
rii, de perfecționare și spe
cializare pe operațiuni, îm
părtășirea a tot ceea ce ci
tim. a tot' ceea ce desprin
dem din revistele și publi
cațiile din țară și din străi
nătate constituie, în aces
te zile de început, conți
nutul preocupărilor noas
tre. Asemenea eforturi au 
un obiectiv comun: formarea

și sudarea colectivului nos
tru de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din cea mai 
tinără vatră de metal a 
țării.

Pagină realizată de
Cristian 
ANTONESCU, 
Petre NEDELCU 
și corespondenți 
ai „Scînteii"
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Catarge ale industriei 
pe crestele de piatră

S-a spus — și, precum 
am avut prilejul să con
stat cu ochii mei in vara 
aceasta, pe bună dreptate
— că Muntenegrul seamă
nă izbitor cu o mare de 
piatră. O tălăzuire de munți 
pleșuvi, de o cumplită ari
ditate, o întindere pietroa
să atît de apropiată de 
cer și, in același timp, de 
temeliile adinei ale lumii 
incit întreg peisajul pare 
descins dintr-o fotografie 
lunară.

O zi întreagă am străbătut 
cu mașina întinderile aces
tea, de la Titograd — ac
tuala capitală a republicii
— spre Cetinje — vechea 
capitală a regatului mun
tenegrean de altădată — 
iar de aici la Kotor, pe ma
lul Adriaticii, și pot spune 
că, in afară de stearpa 
înlănțuire a prăvălișurilor 
și a grohotișurilor, în afa
ră de dezolanta panoramă 
de piatră, arareori străpun
să de cîte o măruntă oază 
de vegetație, de un verzui 
cenușiu bătînd spre cu
loarea pietrei, n-am zărit 
mai nimic. Te și miri că 
oamenii au putut trăi aici, 
te și întrebi unde și-au pu
tut îngropa morții, decît 
poate dacă n-au ridicat, cu 
încrîncenate puteri, stîncile 
golașe și arse din jur ca 
să-și facă, dacă nu un să
laș pentru viață, barem un 
lăcaș pentru moarte.

Uimirea începe de a- 
cblo de unde îți dai sea
ma că, în asemenea ne
prielnice împrejurări, în
tre aceste piscuri cenușii, 
scrijelite, între acești bo
lovani otova rostogoliți, o- 
mul nu numai că a supra
viețuit vicisitudinilor na
turii și ale istoriei, nu nu
mai că a înfruntat cu capul 
sus grelele năpaste ale 
vieții — clima sălbatică, de
sele zguduiri ale scoarței, 
vegetația săracă, penuria 
mijloacelor de trai — nu 
numai că a rezistat cu o 
nemaipomenită cerbicie as
prelor năpustiri ale vrăj
mașilor (Muntenegrul e 
singura zonă din Iugosla
via unde, din pricina difi
cultăților reliefului, dar 
și a dîrzeniei de neîn- 
frînt a oamenilor, n-au

Note

turcii), dar a și făurit, a și 
plămădit, a și creat. A fău
rit o istorie proprie de un 
rar dramatism, cu izbuc
niri de lumini și flăcări ce 
seînteiază pe cele mai înalte 
culmi ale lanțurilor de 
munți din jur ; a plămădit 
o nobilă cultură cu piscuri 
ce se conturează distinct în 
peisajul marilor plăsmuiri 
ale spiritualității univer
sale (faimosul poem „Cu
nuna munților" al marelui 
prinț-poet Petar Negoș e 
considerat drept una din 
cele mai strălucite creații 
ale geniului uman) ; a înăl
țat în anii socialismului- 
un șir de edificii industri
ale ce tind să confere Mun- 
tenegrului o nouă fiziono
mie în ansamblul economiei 
iugoslave. E profund sem
nificativ faptul că, față de 
cei numai 1 300 de mese
riași, cit număra Muntene
grul înainte de război, azi, 
la o populație de circa 
o jumătate de milion de 
locuitori, aproape o sută 
de mii sint salariațl, în
deosebi în industrie.

Am vizitat una din cele 
mai noi construcții indus
triale ale noului Muntene- 
gru — Combinatul de alu
miniu din Titograd. Edifi
carea lui s-a desfășurat în- 
tr-un timp record : a înce
put în 1969, iar fabrica de 
anozi a și început să pro
ducă în 1971. Secția de elec
troliză s-a dat în funcțiune 
la sfîrșitul lui 1971, lucrînd 
cu alumină importată. La 
sfîrșitul lui 1972 a intrat în 
producție și fabrica de alu
mină, iar pentru anul 1973
— primul an in care, efec
tiv, colectivul realizează un 
circuit industrial complet
— întreprinderea a dat o 
producție la mică distanță 
de parametrii proiectați. 
Ceea ce în alte uzine de 
același profil, tot din Iu
goslavia, s-a realizat în 
2—3 ani, aici, prin efortu
rile competente ale unui

țputut pătrunde? r ntpi -.n>- : s» obține
manii, nici bizâritiiiiî. nict in numai o jtfrriăta'te de an.

de călătorie din Iugoslavia

— Una dintre problemele 
capitale cu care am fost 
confruntați — ne spunea 
inginerul Miroslav Jako- 
vlevici, unul dintre directo
rii combinatului — a consti
tuit-o pregătirea cadrelor. 
Le-am recrutat chiar din 
Titograd și din satele din 
jur, iar din acești foști meș
teșugari și țărani a tre
buit să facem, în puțină 
vreme, muncitori și tehni
cieni de înaltă calificare, 
capabili să mînuiască uti
laje ce valorează milioane 
de dinari. Vreau să mă fo
losesc de prilejul acestei 
convorbiri cu un ziarist din 
România socialistă priete
nă ca să-mi exprim calda 
recunoștință față de cole

gii și tovarășii noștri de 
la combinatul-frate. din 
Slatina, care au asigurat, 
cu un elan dezinteresat ce 
ne-a impresionat profund, 
pregătirea practică a unor 
echipe de tehnicieni și in
gineri de la noi, echipe 
care au făcut la Sla
tina stagii de mare însem
nătate și eficientă pentru 
realizările noastre de azi.

Realizări printre care 
gazdele noastre ne-au enu
merat cu legitimă mîndrie: 
obținerea unui aluminiu cu 
o puritate de 99,7 la sută 
(față de 99.5 cit a garan
tat întreprinderea furni
zoare a utilajelor) ; o înal
tă economicitate a produc
ției, care se traduce prin
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Titograd —. viață în peisajul de piatră...

consumuri scăzute de ener
gie electrică (13 500 kilo- 
wați-ore pe tonă), de anozi 
(mai puțin de 500 kg pe 
tonă) și de forță de mun
că (circa 6 ore/om pe tonă).

In strînsă legătură cu 
construcția acestui auten
tic colos al industriei mun- 
tenegrene se află și o altă 
importantă realizare : ri
dicarea hidrocentralei
„Mratinje" pe rîul Piva, 
care furnizează anual com
binatului — un mare con
sumator de electricitate, 
precum se știe — circa 
900 milioane kilowați-ore 
energie electrică. Adică 
— și această comparație ni 
se pare extrem de sugesti
vă — de o mie de ori 
producția de energie elec
trică a Muntenegruiui din 
1939.

O altă semnificativă ln- 
tîlnire cu dezvoltarea im
petuoasă a industriei în 
Muntenegrul contemporan: 
la Cetinje, în vechea capi
tală a fostului regat mun
tenegrean, sub. oblăduirea 
protectoare a străvechilor 
palate și monumente ce a- 
mintesc de gloria trecută a 
țării, am vizitat uzina 
„Obod“, una dintre cele mai 
importante întreprinderi 
constructoare de mașini și 
aparate electrice din Iugo
slavia. Frigiderele, aspi
ratoarele, mașinile de spă
lat electrice cu marca 
„Obodin" șînt azi cunoscu
te nu numai pe piața iugo
slavă.

— Cind ni s-a spus că la 
noi, în Cetinje, care părea 
sortit să rămînă doar un 
oraș muzeu, sclerozat de 
amintirea trecutului, se va 
ridica o uzină atit de mare 
și importantă, nu puțini au 
fost cei ce au crezut că e 
vorba de o utopie — ne 
spunea muncitorul comunist 
Dragomir Stoianoviei. As
tăzi însă uzina „Obod" e- 
xistă, produce, se dezvoltă 
și. mai ales, captează noi și 
noi energii din forțele loca
le. E încă o dovadă vie a 
faptului că, atunci cînd co
muniștii își pun drept țel 
înălțarea la o viață nouă a 
unor locuri altădată sortite 
stagnării, nimic nu le poate 
sta în cale.
Victor BÎRLADEANU

spanioli. Dar e din ce în ce mai evi
dentă „forța magică" a bogăției de 
fier, care deschide drumurile con
temporane ale existenței columbie- 
nilor. S-ar putea spune că a doua 
descoperire a fierului ca „metal pre
țios" a avut loc la Paz del Rio, în 
provincia Boyoce, unde în anii de 
după război s-a înălțat prima uzină 
siderurgică națională. în această pro
vincie au fost depistate vaste ză
căminte de minereu de fier, precum 
și de cărbune cocsificabil, comori a 
căror valorificare ar putea schimba 
substanțial peisajul economic al țării.

Capitala țării, Bogota, devine tot 
mai mult un centru al acestor im

Orhidee șl construcții la Medellin • Drumuri prin llanos 
• „Lumini verzi" pentru industria națională

wwa Corespondență din Bogota

r-----------------
Anzii oferă priveliști de o deosebită 

frumusețe celui ce călătorește cu a- 
vionul deasupra Columbiei. Zburăm 
de la Bogota spre Medellin, peste 
Zone plantate cu cafea. Sub noi se 
perindă imense păduri de un verde 
violent, diluat pe alocuri de reflec
toarele soarelui scăpat printre nori. 
Un companion de călătorie, profesor 
de istorie la Bogota, îmi spunea că, 
deși a zburat de zeci de ori pe a- 
ceastă rută, panorama respectivelor 
văi andine i se pare de fiecare dată 
nouă, impresionîndu-1 ca și prima 
oară.

— Dar mai ales dincolo de Medellin 
— a continuat el — peisajul e parcă 
de basm. între 
două metereze ale 
Anzilor se află 
valea Cauca, flu
viul care a des
picat munții pen
tru a deschide 
drum apelor sale 
spre llanos (pre
rii). E un fluviu 
legendar. din 
care, zice-se. răz
boinicii din ve
chime sorbeau 
„apa vie". Buni
cii noștri susți
neau adesea că 
fără Cauca n-ar 
fi existat nici 
urmă de viață pe 
aceste meleaguri. 
Spre sud, aproa
pe de orașul Caii, 
fluviul are un 
afluent, un rîu. 
unic, poate, în
felul lui. Este Rio Vinagre, despre 
care mai de mult se credea că ar fi 
vrăjit de „duhurile munților". De 
ce ? Apele sale, care își au izvorul 
într-o pungă a vulcanului Purace, 
conțin anumite cantități de acid sul
furic...

...Medellin — cel de-al doilea oraș 
al țării, cu peste un milion de locui
tori. Ajuns aci, vizitatorul este atras, 
din primul moment, de revărsarea 
orhideelor, floare care determină o 
îmbinare de o mare frumusețe între 
sticla și betonul construcțiilor și dan
telele gingașe ale grădinilor. Este o 
așezare îneîntătoare, unde ritmul vie
ții de metropolă nu a izgonit dra
gostea pentru natură, orașul avînd 
porțile larg deschise spre ea.

După cum ne spuneau reprezentan
ții vieții economice din Medellin, ca
feaua rămîne încă principalul pro
dus de export al țării, princi
pala sursă de devize. în această 
privință, Columbia se situează pe al 
doilea loc în lume, realizînd un vo
lum de peste 600 000 de tone anual 
cafea-boabe. Știm, arătau ei, că 
economia și comerțul exterior al 
unei țări nu se pot baza pe un sin
gur produs. Nu numai pentru că pre
țul lui oscilează — mai adesea scă- 
zînd — ci pentru că o dezvoltare mo
dernă înseamnă diversificarea eco
nomiei.

Despre legendarele bogății de aur 
ale țării mi-am dat seama vizitînd 
„Museo de Oro" din Bogota, unde 
au fiost adunate mii de ves
tigii ale faimosului „Eldorado" 
care î-a fascinat pe cOnquistadorii 

\________ ———

pulsuri de modernizare. Orașul pare 
creația unui gigant care, la o altitu
dine de 2 600 de metri, pe Un platou 
cu nesfîrșite păduri de brazi, a im
plantat cuburile jocului său, ameste- 
cînd semețele „palacios" din sticlă și 
beton. Este impresionant intensul tra
fic aerian. Bogota este centrul unei 
rețele de aeronavigație națională cu 
619 aeroporturi. Și cîte drumuri nu 
trebuie, încă, deschise ! Pe nesfîrși- 
tele llanos, care se întind dincolo de 
Anzi, și al căror univers mitic a fost 
zugrăvit cu atita măiestrie de scriitori 
celebri, viața nu-i deloc ușoară. 
„Aici, în llanos, îmi spunea o depu
tată din Bogota, evocînd anii petre- 
cuți pe aceste meleaguri, oamenii în
dură o viață care nici nu se poate 
numi omenească".

Columbia este preocupată la ora 
actuală de înlăturarea cauzelor care 
determină „întreruperile de respira
ție" aie economiei, cu repercusiuni 
directe asupra situației sociale. Noul 
plan economic al țării (este semni
ficativă, pentru preocupările sus- 
amintite, însăși introducerea planifi
cării în fixarea liniilor directoare ale 
dezvoltării) prevede: extinderea ur
banizării, stimulatorie pentru o serie 
de industrii, dinamizarea exporturi
lor, în special pe calea diversificării 
producției, creșterea productivității in 
agricultură și revizuirea modalității 
de distribuire a venitului național 
prin fixarea unei ponderi mai mari 
alocațiilor pentru nevoile sociale 
ale populației.

„Columbia are pevoie de diversifi
carea economiei sale, ne spunea mi-
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nistrul dezvoltării, Jorge Valencia 
Jaramillo. De aceea și avem un mi
nister al dezvoltării. Punerea pe pi
cioare a unor industrii naționale, pre
lucrarea industrială a bogățiilor mari 
pe care le conțin solul și subsolul 
nostru reprezintă o necesitate națio
nală. De aceea am trecut și la forme 
noi ale programării economice, pe 
baza planificării. Și nu uităm că, prin 
multipolarizarea economiei noastre, 
asigurăm totodată noi dimensiuni 
pentru comerțul exterior al țării".

Au rămas vii în memoria cetățeni
lor din Bogota ca și din centrul eco
nomic Medellin, scenele de caldă 
ospitalitate și prietenie de la 

mijlocul lui sep
tembrie anul tre
cut, cînd preșe
dintele Nicoiae 
Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, 
era salutat de 
populație. Atmo
sfera cordială, 
prietenească, lim
bajul înțelegerii 
și -respectului re
ciproc’ aiu contri
buit la obținerea 
unor rezultate 
fructuoase. întru
chipate în Decla
rația solemnă co
mună, care sta
bilește principiile 
fundamentale pe 
care cele două 
țări înțeleg să-și 
clădească relațiile 
bilaterale și cu 

ceilelalte state, în suita de acorduri 
și înțelegeri care au creat cadrul 
fertil pentru dezvoltarea schimburi
lor comerciale și a cooperării eco
nomice, industriale, tehnico-știin- 
țifice în domeniile minier, petro
lier, agricol, textil, forestier etc. Se 
poate spune că ecoul acestei vizite 
istorice va dăinui multă vreme în 
această țară, unde poporul rămîne 
un chezaș nedezmințit al dragostei 
de libertate și independență.

„Columbia a parcurs drumul spinos 
și fără de perspectivă al monocul- 
turii, no spunea în acest sens sena
torul Ciro Rios Nieto, președintele 
Comisiei de politică externă a Sena
tului columbian. Dorim ca drumurile 
viitorului nostru național să fie par
curse orientindu-ne după busola in
dependenței naționale. Țara noastră 
a fost jefuită de imperialism, de mo
nopoluri, care au scos de aici profi
turi inimaginabile. Trebuie să punem 
capăt jafului imperialist, vrem să a- 
vem o dezvoltare independentă, care 
să însemne și progres social. Vrem 
să avem industrii naționale proprii 
pentru prelucrarea materiilor prime 
de care dispunem și de care pînă a- 
cum abia ne-am putut atinge".

Un șir de pași pe această cale au 
și fost făcuți. Așa cum scria un ziar 
columbian, la „intersecții" principale 
ale economiei acestei țări a fost așe
zată lumina roșie a stopului pentru 
capitalul monopolist străin și s-a 
aprins lumina verde, indicînd cale 
liberă eforturilor și aspirațiilor na
ționale.

Eugen POP

Este un fapt trist, dar tot pe atit 
de adevărat, că „drepturile omului 
rămin literă moartă pentru femeia 
muncitoare" — constata cu lucidă 
resemnare un studiu al asociației 
belgiene pentru emanciparea și in
tegrarea în adevăratele sale drep
turi a femeii — om al muncii.

Ne găsim în fața unui subiect 
sensibil, dar care pătrunde tot mai 
frecvent în sfera dezbaterilor. îl 
abordează, din unghiurile de vede
re cele mai felurite, forurile de 
cercetare, il pun în prim plan 
constatările directe ale presei, este 
incorporat programelor de acțiuni 
politice, se întîlnește în coloanele 
revistelor mai mult sau mai puțin 
înclinate către probleme de ordin 
social. Aniversarea unui sfert de 
veac de la adoptarea „Declarației 
drepturilor omului" a dat un și 
mai mare impuls discuțiilor de pe 
acest teren și aspecte ale proble
mei care rămîneau de multă vreme 
în zone obscure au fost puse in 
evidență fără nici un fel de reti
cențe, fără nici o umbră de fard. 
S-au întreprins cercetări în Fran
ța, în Italia, în Belgia, în R.F. Ger
mania, în Olanda, în Luxemburg. 
Pretutindeni, concluziile sint ace
leași sau aproape aceleași.

CIFRE Șl SUBTEXTUL LOR
Datele statistice arată că în 

Franța femeile reprezintă peste 
36 la sută din numărul salariaților, 
în R.F.G. procentul este de 32, în 
Belgia — de 30, în Italia se si
tuează în jurul a circa 26, în 
Luxemburg la peste 23.

Acesta este însă doar un aspect. 
Se vorbește tot mai des despre 
egalitatea în drepturi „trădată". în 
Franța 10 la sută, iar în Italia 11 

la sută din persoanele care mun
cesc între 14 și 18 ani, iar în Olan
da 68 la sută dintre muncitorii în 
vîrstă de la 18 la 25 de ani sint fe
mei. Ce vrea să spună această con
statare statistică? Un fapt dureros. 
Aruncate prematur pe piața mun
cii, fără o calificare bine delimita
tă, fără o orientare profesională

„CE AU DEVENIT ACESTE
TINERE STRĂLUCITE ?“

clară, tinerele femei sînt condam
nate la o exploatare brutală, la si
tuația fără ieșire de a rămîne in 
cele mai dezavantajoase categorii 
de salarizare.

Un studiu al instituțiilor Pieței 
comune cu privire ia aplicarea 
principiului egalității între remune
rarea bărbaților și femeilor pune 
în evidență faptul că, în pofida 
angajamentelor asumate formal, 
nici o dispoziție referitoare la 
dreptul la salariu egal nu există 
încă în Olanda și că situația este 
încă incertă în Luxemburg. Docu
mentul relevă, de asemenea, unele 
date din diferite țări, pe ramuri de 
industrie (textilă, alimentară 

etc.), 'unde inegalitatea între sa
lariul bărbaților și femeilor este 
de-a dreptul frapantă. Astfel, in 
Italia, la muncă egală femeile pri
mesc un salariu cu 13 la sută mai 
mic, în Franța cu 15 la sută, în 
R.F.G. cu 20 la sută, in Belgia cu 
22 la sută, în Olanda cu 27 Ia sută.. 
Iar acestea sînt tocmai sectoarele
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unde mina de lucru feminină de
ține cea mai mare pondere.

UN POTENȚIAL INTELEC
TUAL IROSIT

Imaginea femeii truditoare, du- 
cind într-o mină găleata cu apă, 
iar în cealaltă mătura sau cîrpa de 
spălat pe jos, nu s-a șters, chiar 
dacă în țările avansate economic 
capătă alte aspecte ; dar ea s-a 
completat cu aceea, nu mai pu
țin dureroasă, a femeii cu diplo
mă universitară pierdută în ano
nimatul activităților de joasă cali
ficare.

Este un fapt constatat statistic 
că în școli, în universități, fetele 
obțin, in general, rezultate și cali
ficative bune, uneori superioare 
băieților. Urmărind filiera existen
ței post-școlare a multora dintre 
aceste membre ale societății și 
nedesconerindu-le în nici una din 
activitățile pentru care se pregăti

seră, o anchetă publicată în revista 
„30 JOURS D’EUROPE" se întrea
bă cu firească nedumerire : „Ce 
au devenit toate aceste tinere stu
dioase care au obținut mențiuni 
strălucite ? De ce eforturile lor 
par a nu conduce spre nimic 7“ 
Descoperindu-le prezența în munci 
anodine de birou, cel mai adesea ca 
stenodactilografe, autorii anchetei 
pun din nou întrebarea : „Cum se 
face că aceste eleve silitoare, ade
sea eminente, cantonează, de obi
cei, in munci mediocre

Explicația nu este decît una sin
gură, anume că, în condițiile lumii 
capitaliste, gradul pregătirii nu 
constituie cîtuși de puțin garanția 

obținerii unul loc de activitate co
respunzător. Odată angajată in
tr-un domeniu oarecare, posesoa
rea unui titlu universitar cade 
inir-o stare de resemnare mută, se 
vede într-o situație fără remediu, 
care confirmă concluzia unei 
anchete întreprinse în Olanda : 
„eenmaal getikt altijd getikt" — 
ceea ce vrea să spună : „Odată 
ajuns in. situația de stenodactilo
graf, pentru totdeauna rămîn ste
nodactilograf".

Problema are încă numeroși alți 
parametri, dintre care sociologii 
citează, în primul rînd, prejudecă
țile legate de condiția biologică a 
femeii, convingerea falsă că femeia 
este inaptă să desfășoare o activi
tate de conducere (în nici una din 
țările citate mai sus procentajul 
femeilor în funcție de șef de între
prindere și în posturi superioare 
nu atinge 1 la sută din totalitatea 
populației feminine active), dar și 
mentalitatea înrădăcinată a femei
lor înseși, produs al unei educații 
afectate de reminiscențe medievale, 
care întrețin complexe de inferio
ritate.

Realitățile din țările socialiste au 
făcut și fâc — nu prin mijlocirea 
unor restrinse eșantioane de inves
tigație sociologică — ci prin mul
tele milioane de cazuri efective — 
dovada indiscutabilă că femeia este 
egală bărbatului în inteligentă. în 
curaj și seriozitate, în îndeplinirea 
sarcinilor de grea responsabilitate. 
Si că ea merită în societate loc 
egal și drepturi egale la îndatoriri 
egale. Poate părea surprinzător, 
dar în Marea Britanie abia de cu- 
rînd a fost propusă o lege care să 
statueze juridic egalitatea între 
bărbați și femei.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

DE PRETUTINDENI

• MAI PUȚINE ACCI
DENTE RUTIERE... La sfîrșitul 
anului 1973, penuria de carburanți 
a avut și anumite efecte preventi
ve : mai puține victime pe șosele, 
într-adevăr, restricțiile severe in
troduse in unele țări occidentale — 
interdicția automobiliștilor de a 
circula duminica, închiderea sta
țiilor de benzină în timpul weekend- 
ului etc. — au determinat o re
ducere substanțială a circulației în 
perioada sărbătorilor de iarnă. 
Primele știri venite din S.U.A. 
arată că în acest sezon și-au 
pierdut viața în accidente rutiere 
484 persoane — față de 565 în a- 
oeeași perioadă a anului 1972. Po
trivit estimărilor făcute de Consi
liul național al securității rutiere 
din S.U.A., cifra victimelor s-ar fi 
ridicat în sezonul 1973/1974 la cel 
puțin 650 „dacă circulația ar fi fost 
normală". Bilanțul de sezon al ac
cidentelor de circulație pare să fie 
și mai puțin tragic. în țările vest- 
europene, unde, sînt în vigoare 
norme prohibitive pentru consumul 
de carburanți.

• LA CULES DE CIU
PERCI. Silvestro Punto nu a ce
rut nimănui ajutor cînd a plecat în 
pădurea din preajma ținutului 
Castellano Groto (Italia) să culeagă 
ciuperci, dar a fost nevoit să ceară 
ajutorul prietenilor săi cînd a tre
buit să le transporte. Una din ciu
perci cîntărea 32 de kilograme și 
avea o înălțime de 1,10 metri.

• UN „MONSTRU" IN 
KENYA. Un „monstru" terorizea
ză populația din regiunea Bungoma, 
vestul Kenyei, și din zona înveci
nată, a Ugandei. devorînd oi, capre, 
clini și chiar vaci. în vederea cap
turării sale au fost mobilizate for
țe ale poliției. Potrivit descrierii 
celor ce l-au văzut, animalul ar fi 
o corcitură între ghepard, leopard, 
cîine sălbatic și hienă. Maxilarul
— de leu, gitul — de tigru, blana
— de panteră și un simț al miro
sului la fel de dezvoltat ca la cli
nele de vînătoare — iată princi
palele sale caracteristici. Ultima 
dată cînd a fost zărit polițiștii ca- 
re-1 pîndesc au tras asupra „mon
strului", dar n-au izbutit să-l 
doboare.

• A DECEDAT GINO 
CERVI. Actorul italian de tea
tru și cinema Gino Cervi a încetat 
din viață joi, la vîrsta de 73 de 
ani, in localitatea Punta Ala, din 
Toscana, în urma unei infecții pul
monare. El a debutat pe scenă în 
1924 și a interpretat primul său 
rol cinematografic în 1932. Jucînd 
alături de Fernandel în seria
lul „Don Camillo și Peppone", 
Cervi și-a cîștigat o notorietate in
ternațională. De asemenea, a inter
pretat pentru televiziune persona
jul comisarului Maigret, creat de 
cunoscutul scriitor Georges Sime
non.

Anul speranței zero?
Nu toate țările în

tâmpină noul an cu 
nămeți de zăpadă. Nu 
toate popoarele cu
nosc obiceiul plugușo- 
rului, cu simbolul său 
de belșug și fericire. 
Dar peste tot în lu
me începutul unui an 
nou prilejuiește _ gîn- 
duri de viitor încăr
cate de speranțe și 
năzuințe.

...Cu o valiză pe ge
nunchi, un tînăr ne
gru scrie. O ilustrată 
pentru părinții săi, al
ta pentru familia lo
godnicei, iar a treia și 
ultima, pentru un văr 
care muncește undeva 
intr-un orășel de lin
gă Hamburg. Toate 
trei reprezint» peisaje 
de iarnă cu multă ză
padă, imagini pe care 
nici el și nici familia 
lui nu le-au văzut 
vreodată. în satul său 
de lingă Dakar sint 
alte obiceiuri și alte 
sărbători, dar Moctar, 
cuprins de atmosfera 
sărbătorească de aici, 
este copleșit de dorul 
celor de acasă.

Scena se petrece 
intr-o încăpere înghe
suită, mobilată, dacă 
se poate spune așa, cu 
două scaune și cinci 
paturi suprapuse. O 
casă veche, cu două 
etaje, pe o stradă nu 
departe de bulevardul 
Brune, bulevard de 
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centură. în 12 încăperi 
similare locuiesc a- 
proape 100 de munci
tori imigranți, majo
ritatea africani.

— Ce proiecte ai 
pentru amil care vine, 
Moctar ?

Tînărul senegalez 
mă privește cu ochii 
mirați.

— Proiecte ? Nu am 
proiecte. Am doar o 
singură dorință : să 
pot munci in conti
nuare, să nu mi_ șe 
spună într-o bună zi : 
„Nu mai avem nevoie 
de tine, de azi înainte 
ești șomer".

Șomer în 1974 ? Iată 
o întrebare pe care 
și-o pun nu numai ti
nerii africani, ci și 
alți muncitori, indife
rent de culoare sau de 
naționalitate, indife
rent/ că locuiesc in 
Franța, în R.F.G. sau 
în Marea Britanie.

Este o întrebare care 
și-o pun tot mai, 
mulți oameni, în ciuda 
vitrinelor împodobite 
cu pomi de iarnă și 
păpuși mecanice, în 
ciuda magazinelor cu 
Moș Gerilă care te in
vită spre rafturile cu 
mărfuri mai scumpe 
decît in anul trecut.

Publicitatea. recla
mele, atmosfera zgo
motoasă a sărbătorilor 
de iarnă nu pot risipi 
îngrijorarea față de 
perspectivele economi
ce sumbre ale anului 
1974. La procesul in
flației, care în ultir- 

mele luni a înregistrat 
in numeroase țări oc
cidentale un ritm 
foarte rapid, se adaugă 
acum spectrul șomaju
lui. Conform prevede
rilor comisiei de la 
Bruxelles a Pieței co
mune, numărul șo
merilor riscă să se du
bleze in cele nouă țări 
ale comunității, pe 
parcursul anului 1974 
ajungînd la cifra de 
patru milioane de oa
meni dim totalul sa
lariaților. Și de bună 
seamă, cei dinții mun
citori vizați de acest 
flagel sînt imigranții.

Ce reprezintă imi
granții in economia 
Pieței comune ? Peste 
șase milioane de oa
meni lucrînd în diver
se sectoare industria
le, comerciale etc., asi
gură 7.3 la sută din 
forța de muncă a Eu- 
.ropei celor nouă. Re
vista „L’Express" a 
publicat recent o har
tă cu repartiția aces
tei uriașe armate de 
muneitori ieftini, im
portați. în Luxem

burg, 31,2 la sută din 
salariați sînt imigranți, 
in R.F.G., 10.3 la sută, 
in Franța, 9,7 la sută, 
în Marea Britanie, 7,9 
ta sută. Revista adau
gă că recesiunea eco
nomică prevăzută pen
tru 1974, datorată în 
primul rînd crizei de 
energie, va avea con
secințe directe asupra 
muncitorilor imigranți, 
într-adevăr, ca 'o pri
mă măsură. R.F.G. 
a interzis imigrația 
începînd cu data de 
1 ianuarie. Pe de altă 
parte, intr-un inter
viu acordat revistei 
.,Intersocial", minis
trul muncii din Fran
ța, referindu-se la di
ficultățile existente în 
asigurarea locurilor 
de muncă, citează 
printre priorități pe 
muncitorii străini „ca
re constituie de acum 
înainte pentru toate 
țările C.E.E. o proble
mă majoră".

De pe acum această 
„problemă majoră" se 
face simțită, mai ales 
în industria automo
bilului. Restricțiile în 
consumul de carbu
ranți, reducerea vite
zei și scumpirea ben
zinei scad apetitul 

consumatorilor de cai 
putere. Ca urmare, o 
serie de firme din 
Europa occidentală se 
văd nevoite să reducă 
producția. Unele uzi
ne au închis temporar 
porțile, oferind sala- 
riaților un .„concediu" 
nedorit la sfîrșit de 
an. După cum observa 
un ziarist englez : „De 
Ia concediul... obligato
riu, la concedierile 
viitoare nu mal e de
cît un pas. în preajma 
sărbătorilor patrona
tul a găsit de cuviin
ță să folosească o me
todă mai puțin bru
tală, un preaviz ele
gant".

Dar tocmai în In
dustria automobilului 
lucrează foarte mulți 
muncitori imigranți, 
într-o anchetă dedica
tă lor, ziarul „Le Fi
garo" scria: „La uzine
le „Renault", de pildă, 
muncesc 21 000 de imi
granți, din totalul de 
96 000 de salariați. Așa
dar, un sfert din auto
mobilul dumneavoas
tră este produs de o 
mină străină...". Aces
te „mîini străine" re
prezintă 23 la sută în 
construcții, 22 la sută 

în mine. 14 la sută în 
agricultură, 11 la sută 
în metalurgie etc. „Cu 
alte cuvinte — scrie 
același ziar — fără a- 
cești muncitori imi
granți, sectoare întregi 
ale economiei națio
nale ar fi paralizate".

Dar dacă așa stau 
lucrurile, de ce asupra 
muncitorilor imigranți 

Familie de imigranți

planează totuși pri
mejdia concedierilor ? 
Pentru că, în perspec
tiva creșterii șomaju
lui, din motive lesne 
de înțeles, politice și 
sociale in primul rînd, 
cercurile patronale 
vor căuta să asigure 
posturile rămase dis
ponibile muncitorilor 
autohtoni. Un prim 

semnal a fost dat de 
administrația uzinelor 
Peugeot, care a anun
țat că nu va mai re
înnoi în 1974 contrac
tele expirate ale mun
citorilor străini.

Iată de ce muncito
rii imigranți, fie că 
sint senegalezi sau 
spanioli, algerieni sau 
turci, portughezi sau 

marocani, așteaptă cu 
îngrijorare anul 1974, 
știind că ei vor fi pri
mele victime ale cri
zei preconizate atît de 
economiști, cit și de 
oameni politici. Criză 
care nu-i va cruța, 
desigur, nici pe cei
lalți oameni ai muncii 
din țările Europei oc
cidentale. Previziunile 

făcute de economiști 
vest-germani asupra 
„creșterii zero" în 
1974, adică a stagnă
rii economice ; apre
cierea președintelui 
Georges Pompidou, 
care a spus recent că 
Franța se află în pra
gul unui an dificil ; 
valul de greve ale 
muncitorilor englezi 
în ultimele săptămini 
— iată tot atîtea sem
ne. puțin încurajatoa
re pentru noul an, mai 
ales pentru cele șase 
milioane de muncitori 
imigranți din țările 
Pieței comune.

„1974 — anul spe
ranțelor zero" — scria,, 
pesimist, un gazetar 
francez în ultimele 
zile ale anului 1973. Și 
totuși, tînărul senega
lez ce va sărbători 
noaptea de la cumpă
na anilor intr-un 
bistrou de periferie 
nutrește, încă, o spe
ranță.; solidaritatea 
tovarășilor săi, care, 
indiferent de rasă sau 
de naționalitate, sînt 
hotărîți să lupte pen
tru dreptul lor la 
muncă.

Paul DIACONESCU

i
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Cu prilejul celei de*a  15-a aniversări a Zilei naționale

• Veronica se întoarce : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13.30: 13,45; 
18: 20,15, MODERN — 9; 11,15: 
13,30; 16: 10,15: 20,30.
a Joe Kidd : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 4795);
20,15 (seria de bilete — 4796), SCA
LA — 9; 11,15; 13,45; 10,13; 10,45; 
21,13, BUCUREȘTI — 8,45; 10.45; 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21, FAVORIT
— 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Marele vals : LUCEAFĂRUL — 
8.30; 11,30; 14,30; 17,30; 20.30, CA
PITOL — 8.30; 11,30; 14,30; 17,30:
20.30. FLAMURA — 9; 12.30; 16;
19.30.
• Fapt divers tn prima pagină : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30: 16; 
10,30; 20,45.
a Veronica : DOINA — 9.15; 11,30; 
14,15: 16.20; 19: 21.
• Haiducii : TIMPURI NOI — 
9,15: 11.30; 13,45: 16; 18.15; 20,30.
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : VICTORIA — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15;-13,30; 16: 18.15;
20.30.
a Anatomia dragostei : BUCEGI
— 16 ; 18; 20.
• Intlmplări cu Cosa Nostra : 
MELODIA — 9; 11,16; 13.30; 16; 
18.30: 20,45, EXCELSIOR — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

a Republicii Cuba

Seara a prieteniei
româno-cubaneze

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

Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a Zilei naționale a Republi
cii Cuba, la Casa de cultură a stu
denților din București a avut loc 
vineri o seară a prieteniei ro
mâno-cubaneze, organizată de U- 
niuinea Tineretului Comunist și U- 
niunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

Aniversarea în acest cadru a eve
nimentului istoric din viața poporu
lui prieten a reunit tineri, studenți 
români, cubanezi, din alte țări, care 
se pregătesc în instituții bucureș to
ne de învățămînt superior.

Manifestarea a constituit o nouă 
expresie a legăturilor de prieftenie 
și solidaritate frățească statornicite 
între cele două partide, popoare și 
țări, relații care au cunoscut o re
marcabilă dezvoltare în urma vizi
tei în Cuba a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in toamna anului 1973, 
și a vizitei în România, în primă
vara lui 1972, a tovarășului Fidel 
Castro.

Evocînd momente din Istoria Cubei, 
P-berto Infante, reprezentant al Mi
nisterului învățămîntului din Cuba, a 
evidențiat însemnătatea actului de la 
1 ianuarie 1959. Apariția primului 
stat socialist în emisfera vestică, a 
subliniat el, a constituit un eveni
ment care s-a înscris ca un act da 
cea mai mare importanță în istoria 
continentului latino-american, în pro
cesul revoluției mondiale. Referin- 
du-se apoi la direcțiile principale ale 
politicii interne șl externe a partidu
lui și statului, vorbitorul a arătat că 
în dezvoltarea economiei sale națio
nale Cuba s-a bucurat de ajutorul 
frățesc al țărilor socialiste. Poporul 
cubanez, a relevat vorbitorul, a sim-

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 1/1974

în deschidere sînt publicate 
articolele Anul XXX și Pre
zent și perspectivă in activitatea 
de partid, de GHEORGHE 
ROȘU. în continuare sînt pu
blicate DEZBATERILE ; Per
fecționarea relațiilor sociale so
cialiste și Probleme fundamen
tale ale capitalismului contem
poran în manuale ți cursuri 
universitare (II) și articolele 
Teorie și practică în sistemati
zarea complexă a teritoriului, 
de VIRGIL IOANID, și Dialec
tica dezvoltării materiale in so
cietatea contemporană, de MI
HAIL FLORESCU. La rubrica 
CONSULTAȚII este inserat ar
ticolul Națiunea — factor al 
progresului contemporan, de 
ION REBEDEU. MIHAI DRA- 
GANESCU semnează articolul 
Perfecționarea organizării in 
cercetarea științifică și tehno
logică, publicat la rubrica 
ȘTIINȚA — ÎNVĂȚĂMÎNT. La

v r emea
Ieri în țară: Cerul a fost mai 

mult acoperit în Oltenia, Muntenia 
și Moldova și variabil în rest. Pre
cipitații slabe, izolate, sub formă de 
ploaie și burniță, s-au semnalat în 
Maramureș, estul Transilvaniei, su
dul și vestul Banatului, vestul Olte
niei și nardul Munteniei și sub 
formă de ninsoare în Carpații Orien
tali. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus un grad la Cot
nari, Plopana și Tuinici și 11 grade 
la Gurahonț. în estul Transilvaniei, 
în zona de munte, în Oltenia pe 
alocuri, s-a produs ceață. In Bucu
rești : Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în cursul dimineții. Vîn- 
tul a suflat moderat. Temperatura 
maximă a atins 3 grade.

Timpul probabil pentru 8, 7 și 8 
ianuarie. în țară : Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Se vor sem
nala precipitații slabe, în prima 
parte a intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 7 și 3 grade, 
iar maximele între minus 2 și 8 
grade. Ceață. In București : Cerul 
va fi temporar noros, favorabil pre
cipitațiilor slabe la începutul inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperatura ușor varia
bilă. Ceață.

t V
9,00 De la alfa la omega — en

ciclopedie pentru școlari.
9.30 Film serial : „Pistruiatul".

Producție a studioului de 
film al Televiziunii române. 
Episodul I.

10,05 Un virtuoz al instrumentelor 
populare : Luca Novac.

10.15 Teatru scurt : „Monumentul" 
de Leonid Andreev.

11.05 „De la noi toți, pentru voi 
toți" — film de montaj.

17.30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural-artistic 

— emisiune de informație șl 
actualitate literarâ, teatrală, 
cinematografică și plastică.

17,55 Din țările socialiste.
13,05 Familia. Din cuprins: • Popu

lația și familia • Clubul ti
nerel familii • Sfatul me
dicului.

18.35 Anul nou, cu sănătate. Re
trospectiva obiceiurilor de 
iarnă din județele Bacău, 
Sălaj, Bihor șl Vîlcea.

19.00 Cum vorbim. •
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri î „Călătorie în 

jurul lumii".
19.30 Telejurnal • La cotele anului 

XXX.
90,00 CIntecul săptămînii : „De 30 

de ori la multi ani
90,05 Derbiul complonatuiui națio

nal de baschet masculin : 
\ Dinamo — steaua (repriza a 

Il-a). Transmisiune directă 
din sala sporturilor Flo
reasca.

20,40 Teleenciclopedia.
21.20 Publicitate.
21.23 Film serial : Brett și Danny.
22,13 Telejurnal • Sport.
92.30 Romanța crizantemelor... Film 

realizat cu laureat! ai celei 

țit îndeaproape sprijinul și colabora
rea poporului român, de care se sim
te atașat prin profunde legături de 
prietenie.

A luat apoi cuvântul tovarășul 
Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., care, după ce 
a relevat semnificația evenimentului 
aniversat, a trecut în revistă reali
zările obținute de poporul cubanez în 
toate domeniile de activitate. Po
porul român, tineretul, studenții — 
a spus vorbitorul — dau o înaltă 
apreciere succeselor dobindite de 
oamenii muncii din Cuba In opera 
de construcție socialistă, în activita
tea plină de abnegație pentru apă
rarea și consolidarea cuceririlor re
voluționare. întemeiate pe țelurile 
comune ale luptei împotriva imperia
lismului, pentru triumful socialis
mului, al păcii și progresului în 
lume, relațiile de prietenie și co
laborare dintre țările și popoarele 
noastre s-au dezvoltat pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, a in
ternaționalismului socialist, pe res
pectarea independentei și suverani
tății naționale, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc și întrajutorarea 
tovărășească. Cu prilejul aniversării 
Zilei naționale a Republicii Cuba, 
vorbitorul a adresat un călduros sa
lut studenților, tineretului, întregului 
popor cubanez, urindu-le noi succese 
în construcția socialismului.

Seara prieteniei româno-cubaneze 
ș-a încheiat cu un reușit spectacol 
susținut de formațiile artistice ale 
studenților români și cubanezi din 
centrul universitar București.

(Agerpres)

rubrica CREAȚIA LITERAR- 
ARTISTICĂ este inserat arti
colul lui ADRIAN ISAC Criti
ca literară și definirea operei, 
în continuare sînt publicate la 
rubrica VIAȚA INTERNAȚIO
NALA articolele : Egalitatea in 
drepturi a statelor, de VICTOR 
DUCULESCU, Zambia: Partidul 
unic in lupta pentru consolida
rea independenței, de GHEOR
GHE DRAGOȘ, Experiența și 
semnificația naționalizării prin
cipalelor mijloace de producție 
in etapa revoluției antiimpe- 
rialiste și antifeudale, de PEK 
NING GHI, și Instaurarea pro
prietății obștești — condiție ne
cesară a socialismului, de DO
MINIQUE TADDEI.

Revista mai cuprinde obiș
nuitele rubrici CURENTE ȘI 
IDEI, CĂRȚI ȘI SEMNIFICA
ȚII, REVISTA REVISTELOR și 
CONSFĂTUIRI CU CITITORII.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

4 ianuarie 1974.
Fond general de premii : 629 394

Iei.
Extragerea I : 9 17 65 44 62 57

53 77 56
Extragerea a Il-a : 21 36 31 78 74 

40 58 3 87

Premiile tragerii din 28 decem
brie 1973.

Extragerea I : cat. 2 : 2,30 variante 
a 25 229 lei; cat. 3 : 12,50 a 4 642 lei ; 
cat. 4 : 14,80 a 3 921 lei ; cat. 5 :
67,70 a 857 lei ; cat. 6 : 144,55 a 401 
lei.

REPORT CATEGORIA I : 260 215 
lei. •

Extragerea a Il-a : cat. A : 1 va
riantă 10% a 100 000 lei ; cat. B : 
2,30 a 22 188 lei ; cat. C : 6,85 a
7 450 lei; cat. D : 24,65 a 2 070 lei ; 
cat. E : 82,25 a 620 lei; cat. F : 
125,25 a 407 lei; cat X : 1458,30 a 
100 le<i.

REPORT CATEGORIA A : 9 642
let

de-a Vl-a ediții a festiva- 
lului-concurs de romanțe 
„Crizantema de aur" — Tîrgo- 
vlște 1973.

■

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Bredlceanu. Solistă : pianista Syl
via Kersenbaum (Argentina! — 20.
• Opera română : Bal mascat
— 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Cara- 
giale" (sala mare din bd. N. Băl- 
cescu nr. 2) : Un fluture pe lampă
— 19,30, (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul de comedie : Fata 
morgana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : A 
douăsprezecea noapte — 20.
• Teatrul Mic : Dragostea noastră
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19.30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10, Simbăta la Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Dansați 
cu salamandra — 10, îaneu Jianu
— 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu AH — 9, 
(sala din str. Academiei) : Tigri- 
șorul Petre — 11.
« Teatral satlrlc-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30, (sala din Calea Vic

ACTUALITATEA 
LA BASCHET...

Ultima serie de meciuri din pri
mul tur al campionatului național 
masculin de baschet se dispută, în- 
cepînd de iert în sala Floreasca din 
Capitală. Duminică seara se vor cu
noaște formațiile care, ulterior, vor 
continua lupta directă pentru titlu, 
în cursă urmează să rămînă 6 echi
pe din cele 12 aflate acum in între
cere.

Ieri, atît în reuniunea de diminea
ță, cît și în cea de după-amiază re
zultatele Înregistrate au confirmat 
pronosticurile ; victoriile au revenit 
formațiilor favorite. C.S.U. Galați — 
Voința Timișoara 92—75, Universita
tea Timișoara — Politehnica Cluj 
75—56, Universitatea Cluj — Rapid 
89—62, I.E.F.S. — Politehnica Bucu
rești 92—70, Dinamo — I.C.H.F, 
105—65, Steaua — Farul 102—74.

Astăzi are loc derbiul campionatu
lui : Dinamo — Steaua, singurele e- 
chipe neînvinse în actualul campio
nat și indiscutabil cu cele mai mari 
șanse la cîștigarea titlului. Partida 
începe la ora 18,30. Celelalte meciuri 
ale zilei sînt : de la ora 10 : Poli
tehnica Cluj — Voința Timișoara, 
Universitatea Timișoara — C.S.U. 
Galați, I.C.H.F. — I.E.F.S., Iar după 
amiază : Rapid — Politehnica Bucu
rești și Universitatea Cluj — Farul.

...Șl LA HOCHEI
Campionatul divizionar la hochei 

pe gheață se reia mâine, cu meciu
rile din cadrul celor două grupe. în 
grupa A se vor disputa partidele : 
S.C. Miercurea Ciuc—Dinamo Bucu
rești și Dunărea Galați—Steaua 
București. în grupa B este progra
mat un singur joc : I.P.G.G.—Agro
nomia Cluj, pe patinoarul ..23 Au
gust" din Capitală, cu Începere de 
la ora 14.30. Meciul dintre formațiile 
Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc ci Târ
nava Odorhei a fost amânat.

★

Reîntorși joi tn Capitală din tur
neul întreprins în Elveția, • hocheiștii 
noștri au putut anunța, prîn Inter
mediul antrenorului St. Ionescu, re
zultatele complete ale meciurilor 
susținute. Iată-le, în ordinea dispu
tării : 7—3 cu selecționata olimpică 
a Elveției, 8—4 cu formația vest- 
germană Bad Nauheim (aflată șl ea 
în turneu), 4—3 revanșa cu selecțio
nata olimpică a Elveției și, la 2 ia
nuarie, la Lugano, 9—4 cu formația 
locală.

INVĂTÂMINT
(Urmare din pag. I) 

pentru a accede la o calificare ru
peri oară sau, pur și simplu, la o îm
bogățire a cunoștințelor.

— Acest fenomen, dezbătut 
pe larg și la Conferința miniș
trilor educației din țările euro
pene membre UNESCO de la 
București, a fost caracterizat 
succint prin două cuvinte : de
mocratizarea învățămîntului. Ce 
accepție dați acestei noțiuni ?

— Pînă acum, Învățământul supe
rior, în cea mai mare parte, admitea 
doar tineri care terminaseră Invăță- 
mîntul secundar. Or, chestiunea »e 
punea ca aceasta să nu fie singura 
condiție de admitere, ci să poată 
pătrunde aici și cei care, în cadrul 
exercitării unei profesii, au câștigat 
o anumită experiență, fără a avea 
însă niște studii anterioare. Bineîn
țeles, sînt destule țări în lume unde 
s-au luat măsuri să fie admiși la 
studii superioare și adulți care nu 
au absolvit toate etapele normale 
ale învățămîntului. Dar aceasta este 
o situație încă particulară și tocmai 
de aceea trebuie să se acționeze cu 
fermitate în continuare.

Democratizarea vizează și un alt 
aspect: solicitările numeroase ale 
candidaților la învățămîntul supe
rior și capacitatea totuși limitată a 
acestuia impun o selecție a viitori
lor studenți. Cum se realizează se
lecția ? Bineînțeles, în funcție de 
cunoștințele fiecăruia. Dar, conco
mitent, ea trebuie să rămînă demo
cratică, să nu acorde privilegii unei 
părți a populației in raport cu alte 
straturi sociale. De aceea, personal 
consider că o democratizare reală a 
învățămîntului presupune o revizui
re a sistemelor educative din punct 
de vedere al conținutului, al meto
delor, al problemelor. Democratiza
rea nu este o problemă de gust, in
dividual, ci trebuie să răspundă 
ferm nevoilor societății.

— Ce consecințe atrage după 
sine perspectiva educației ma
selor celor mai largi ?

toriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
diseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : O fată Imposibilă 
— 19,30.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Ro- 
Iand“ (R. F. Germania) — 19,30.

cinema

Ciclismul... in extrasezon
• PREGĂTIRI PENTRU „CURSA PĂCII' Șl „TURUL ROMÂNIEI*
• DOUA TENTATIVE 1 TIMPI COMPETITIVI PE PLAN INTER
NAȚIONAL LA 100 KM PE ECHIPE ȘI 1 000 M CU START

DE PE LOC
Deși tn extrasezon, eiclismul își 

continuă activitatea. Velodromul este 
închis, șoselele, ca și vremea, nu-s 
deloc propice pentru desfășurarea 
vreunei competiții. Ceea ce însă ur
măresc cicliștii In aceste luni de 
iarnă este de a-și asigura o pregă
tire fizică multilaterală, pe cit po
sibil fără a abandona bicicleta. 
Pentru ei sporturile complementare 
stau, totuși, pe primul plan. Antre
norul federal Traian Dinuț ne spu
nea ieri că pentru noul sezon ci
cliștii noștri au în vedere, pe de o 
parte, o comportare cit mai bună in 
„Cursa Păcii" și in „Turul Româ
niei", iar pe de altă parte realiza
rea unor haremuri competitive pe 
plan internațional — în eventuali
tatea participării la Jocurile Olim
pice — în proba de ÎOO km contra
timp pe echipe și, la velodrom, în 
proba de 1 000 m cu start de pe loc.

Pentru atingerea celor trei obiec
tive, în pregătire se află trei loturi 
specializate. Pentru cursele pe etape, 
antrenorul Constantin Voicu are la 
această oră un lot de 14 alergători, 
in frunte cu ciclistul nr. 1 Teodor 
Vasile. Colegii lui de pregătire (fie
care sperind să fie coechipieri și In 
formația definitivă — de 6 — care 
va lua startul în „Cursa Păcii") sînt 
V. Selejan, N. Andronache, S. Su- 
ditu, Al. Sofronie (decan de vîrstă), 
N. David, N. Gavrilă, M. Bădilă, 
1. Cernea, V. Pascale, M. Hrisoveni,

• Echipa masculină de handbal a 
orașului București, aflată în turneu 
in R. D. Germană, a jucat la Schwe
rin cu o selecționată locală. Meciul 
s-a încheiat la egalitate : 17—17
(7—8). Din formația română 8-au evi
dențiat Bota și Cîrlan, care au în
scris cite 4 goluri. • Turneul final ai 
campionatului european de șah re
zervat juniorilor continuă in localita
tea olandeză Groningen. După 7 
runde, în clasament conduc Kuli- 
gdwski (Polonia) și Pinter (Ungaria), 
cu cîte 5,5 puncte, urmați de Maka- 
ricev (U.R.S.S.) — 5 puncte, Inkiov 
(Bulgaria) — 3.5 puncte. Urzică 
(România), Mestel (Anglia) și Mack 
(R.F. Germania)—3 puncte. (Urzică 
l-a învins pe Bjarnasson, a remizat 
cu Mack, Inkiov, Goormachtigh, Ku- 
ligowski șf a pierdut la Pinter și Ma- 
karicev). • Cea de-a doua probă

- CERCETARE
— Introducerea In sistemul de In- 

vățămint ■ ciclurilor scurte și alter
narea lor cu cialurile lungi. Studen
ții vor avea posibilitatea de a alege 
un ciclu sau altul, de a trece de la 
tin tip de învâțămîttt lăf altul, în 
funcție, bineînțeles, de aptitudinile 
și vocațiile individuale.

O altă consecință, de o importanță 
capitală, o constituie necesitatea de 
a implanta învățămîntul superior în 
societate pe baza rezolvării optime a 
raportului între învățămînt-cerce- 
tare-producție.

— O ecuație, așadar, cu trei 
elemente. Cum apreciați rapor
turile dintre ele ?

— Cercetarea a intrat între oale 
mai importante preocupări ale so
cietății, iac eforturile depuse în a- 
ceastă direcție pornesc de la reali
tățile societății, avînd în vedere 
nevoile societății. Din ce in ce mai 
mult cercetarea este legată de nece
sitățile producției. Cei oare lucrează 
în universitate, chiar In cazul cerce
tărilor fundamentale, au contracte 
ferme cu întreprinderile. Așadar, 
cercetarea și învățămîntul sînt inse
parabile (chiar dacă uneori se mai 
încearcă crearea în învățămîntul su
perior a unor instituții care nu sînt 
legate direct de cercetare : mențio
nez insă că înseși acestea utilizează 
rezultatele cercetării dobindite de 
alte instituții). Problema e impor
tantă in măsura în care se poate 
estima, în general, că cercetarea ră- 
mîne în același timp un mijloc de 
educație.

— Cum se reflectă aceste 
principii metodologice in acti
vitatea studenților ?

— Fără îndoială, experiența din 
țările cu un invățămînt dezvoltat 
demonstrează că studenții trebuie să 
fie ei înșiși legați de producție, să 
ia contact cu ea chiar din timpul 
anilor de studiu. Concepind astfel 
întregul sistem educativ, se poate 
observa că in el am implicat toate 
cele trei elemente ale ecuației de 
care aminteați s învățămint-cerce-

față : LUMINA 
16; 18,30; 20,45. 
zi : VITAN —

a Mult zgomot pentru nimic 1 
UNIREA — 16; 18; 20.
a Blow-up : CENTRAL — 8,30; 
li; 13,30; 16; 18,30; 21.
• 100 de lei î LIRA — 16; 18; 20. 
a Torino negru : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 9,15; 11,30; 13,43; 16; 18,15; 
20,30.
• Cu sufletul Ia gură — 14.30,
Căruța fantomă — 16,30, Crimina
lul — 18,45; 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : MUNCA — 16; 
18; 20.
a Fata din Istanbul : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.15.
• Evadarea : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Cu cărțile pe
— 9; 11,15: 13.30:
• Cea din urmă
15,30; 17,45; 20.
• In arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15130; 18;
20,13.
a Doamna și vagabondul : COS
MOS — 15,30.
• Omul de dincolo : COSMOS — 
18; 20.15.
• Bună seara, doamnă Campbell : 
DACIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21, VIITORUL — 15.30; 18: 20.15.
a Ancheta poștașilor : CRINGAȘI
— 16; 18; 20.
• Ultimele șase minute : COTRO- 
CENI — 15,30: 18; 20,15, POPULAR
— 15.30; 18; 20,15. '
• Vifornița : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20.13.
• Generatul doarme in picioare : 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20,15.
• Omul din La Mancha : ARTA
— 15,30; 18; 20,30.
a Love story : PACEA —• 15,30; 
18; 20,15.
• Cowboy : MOȘILOR — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ultimul tren din Gun Hill : 
PROGRESUL — 15.30: 18 : 20,15.

E. Imbuzan, C. Tănase, G. Marton, 
mezinul lotului.

Antrenorul emerit Nicolae Voicu și 
lotul ce-1 pregătește vor face și in 
acest an tentativa de a convinge că 
o echipă românească bine pregătită 
poate să-și susțină șansa Ia un loc 
fruntaș in proba olimpică de 100 km 
contratimp. Din cei patru probabili, 
doar unul pare a fi cunoscut de pe 
acum : Teodor Vasile. Intre ceilalți 
candidați Ia selecție se numără ci
cliști din „noul val", lansați și de- 
veniți mai cunoscuți in competițiile 
de anul trecut : C. Cîrje, V. Hoța, V. 
Murineanu, M. Ramașcanu, I. Cosma, 
V. Hie etc.

în fine, antrenorul Mircea Mihăi- 
lescu poartă răspunderea pregătirii 
pentru proba de 1 000 m cu start de 
pe loc. Cei trei pistarzi pe care ii 
are în aupraveghere — St. Leibner, 
A. Neagoe, A. Telegdi — urmăresc 
pentru acest sezon realizarea unui 
timp sub l’08”5.

Cît privește „Turul României", an
trenorul federal sublinia că pregăti
rile de organizare au început, foarte 
curînd urmând să se ia în discuție 
traseul și propunerile de etape. 
Marea întrecere ciclistă. un adevărat 
eveniment sportiv In țara noastră, se 
află in acest an la a 20-a ediție. 
Jubileul acesta coincide, de altfel, și 
cu Împlinirea a 40 de ani da la 
primul tur ciclist al României.

rînduri
masculină de slalom uriaș din cadrul 
„Cupei Europei", disputată la Ebnat 
Kappel (Elveția), s-a încheiat cu 
victoria surprinzătoare a tânărului 
schior italian Tiziano Bieler, în virstă 
de 17 anii Vest-germamul Max Rieger 
și austriacul Josef Pechtl, doi dintre 
favoriții cursei, s-au situat pe locu
rile 6 și, respectiv, 10. în clasamentul 
individual masculin al „Cupei Euro
pei" conduce Erwin Stricker (Italia) 
— 45 puncte, urmat de Werner 
Mattle (Elveția) — 35 puncte. • Ce
lebrul atlet kenyan Benjamin Jipcho 
a fost desemnat cel mai bun sportiv 
al Africii pe anul 1973, în urma unei 
anchete organizate de Uniunea zia
riștilor sportivi africani. După cum 
se știe, Benjamin Jipcho, in virstă de 
30 de ani, deține recordul mondial 
în proba de 3 000 m obstacole, cu 
performanța de 8'14".

- PRODUCȚIE
tare-producție. Modalitățile ei de 
rezolvare privesc fiecare stat în 
parte, în funcție de condițiile pro
prii. De asemenea, de la caz la caz, 
se poate aprecia importanța specifi
că ce trebuie acordată fiecărui ele
ment. Dar principiul, în ansamblul 
său, și-« demonstrat valabilitatea 
generală.

— Pedagogi, sociologi, psiho
logi sînt unanimi azi în a re
cunoaște necesitatea educației 
permanente, pentru toți cei ce 
acționează Intr-un sector al vie
ții sociale. Și recenta Conferin
ță a miniștrilor educației a a- 
doptat o serie de recomandări 
în acest sens. Care este, după 
opinia dumneavoastră, viito
rul educației permanente ?

— Adesea se vorbește de educație 
recurentă și nu de educație perma
nentă, deși acest din urmă concept 
îl înglobează atît pe primul, cit și 
noțiunea de educație în sine. Per
sonal, apreciez că educația perma
nentă nu e o educație — pur și sim
plu, mai ales la nivelul adulțiior. Ea 
reprezintă, de fapt, o concepție glo
bală, de ansamblu, asupra sistemu
lui educativ, care presupune că e- 
ducația, cunoștințele dobindite nu se 
pot opri în nici un moment al vie
ții. Instituționalizarea educației per
manente presupune o legătură strin- 
să între toate ciclurile și nivelurile 
învățămîntului școlar. în fond, este 
de studiat cum poate fi reamenajat 
sistemul educativ în ansamblul său, 
pentru ca acest sistem să poată servi 
nevoile educative diferite din punctul 
de vedere al beneficiarilor — adică* * 
în funcție de vîrstă. de' calificare, de 
specializare, de nevoile cele mal 
stringente ale tinerilor și adulțiior 
ce beneficiază de sistemul educativ.

Pînă nu de mult, noțiunea de edu
cație permanentă avea mai mult o 
încărcătură abstractă. Azi se cu
noaște limpede conținutul ei, per
spectivele și șansele de dezvoltare. 
Totuși, în lume nu există încă su
ficientă experiență pentru a putea 
determina exact natura instituțiilor 
ce le presupune, a concretiza ou 
precizie planurile și programele de 
studiu, metodele utilizate, modalită
țile de formare a unui personal de 
specialitate. în toate țările se ex
perimentează și, fără îndoială, expe
riența tuturor va conduce nu peste 
multă vreme la sintezele necesare.

— tntr-o recentă lucrare de 
viitorologie „Anul 2 000. Biblia 
următorilor 30 de ani", discutln- 
du-se despre viitorul invățămin- 
tului, se apreciază că peste circa 
20 de ani majoritatea populației 
iși va desăvirși educația intr-o 
„școală înaltă". Cum apreciați 
acest pronostic ?

— Desigur, în următorii 30—40—50 
de ani vom asista la o schimbare 
totală a concepției asupra educației, 
în raport cu exercitarea activității 
profesionale. Mă explic. în societa
tea viitorului, problemele educației 
nu vor fi doar probleme ale achizi
ționării de cunoștințe sau a unei di
plome în vederea exercitării unei 
profesii. în viitor se va putea ca 
un muncitor să aibă studii universi
tare, iar un șofer să candideze, cu 
șanse egale, la învățămîntul supe
rior. Concepția după care oamenii 
care exercită „meserii manuale" — 
tehnicienii, muncitorii, meseriașii _
nu ar trebui să aibă un nivel de cu
noștințe culturale foarte bogate e o 
concepție greșită, care nu răspunde 
necesităților de viitor ale societății. 
Ne îndreptăm astăzi spre o creștere 
generală a cunoștințelor și a nivelu
lui cultural global al populației. Ce 
va fi în viitor ? Membrii societății 
nu vor mai putea disprețui sau ig
nora cultura, tehnica, alte domenii 
ale spiritualității umane pentru că 
ei înșiși vor putea urca pe trep
tele noilor cunoștințe, pe treptele 
cunoașterii de sine. Iată misiunea 
nobilă a invățămîntului și a educa
ției. în forme și modalități diferite, 
ea este Ia fel de actuală pentru toa
te țările lumii, indiferent de siste
mul lor social, intr-un veritabil me
saj al cooperării și înțelegerii

ECONOMIA OCCIDENIAlA
IN LUMINA PROGNOZELOR PE 1914

Unt din puținele certitudini:

Reducerea ratei de creștere
Ziarele vest-germane, ca ți din alte țări occidentale, acordă spații 

largi prognozelor economiei pentru anul 1914, întocmite de experți și 
institute de specialitate.

„In co privește R. F. Germania, 
— scrie cotidianul „DIE WELT" — 
experții apreciază Intr-un mod 
sumbru dezvoltarea economică in 
1974. Chiar într-un viitor apropiat, 
In ramuri importante ale economiei, 
cererea va cunoaște un regres mai 
pronunțat decit oferta. Nu este ex
clus ca, încă în ianuarie, numărul 
șomerilor să crească la 650 000 sau 
chiar la 750 000. iar reducerea con
siderabilă a cererii interne — sînt 
de părere experții respectivi — nu 
va putea fi compensată printr-un 
export sporit.

La rindul său, ziarul „FRANK
FURTER ALLGEMEINE" arată : 
„Principalii parteneri comerciali ai 
R.F.G. au fost nevoiți să reducă 
considerabil, pentru anul 1974, ra
tele de creștere a economiilor lor. 
Previziunile oscilează între citeva 
procente și zero.

In Franța, de pildă, ea prevede 
o rată de creștere sub 3 la sută, fa
ță de 6 la sută in 1973. Inflația ga
lopantă persistentă preocupă tot 
mai mult populația franceză. La 
începutul lui decembrie, în aceas
tă țară s-a înregistrat o grevă ge
nerală împotriva creșterii prețuri
lor — prima după anul 1968. în 
ultimele luni, creșterile de prețuri 
oscilează între 12—14 la sută, in 
timp ce media pentru prima jumă
tate a anului 1973 era de 8 la sută. 
Șomajul este în creștere. Chiar pri
mul ministru al țării a declarat că 
lupta împotriva șomajului este mai 
importantă și mai dificilă decit cea 
împotriva scumpetei.

încă la începutul lunii decembrie, 
guvernul englez a contat, pentru 
economia britanică, pe o rată de 
creștere de 3,5 la sută. Dar la mij
locul lunii, situația din Marea Bri
tanic s-a înrăutățit. începind cu 
ianuarie 1974, numeroase întreprin
deri industriale au trecut la săptă
mâna de lucru de trei zile. în cele
lalte trei zile, întreprinderile nu au 
dreptul să consume curent electric.

Industria britanică are suficiente 
comenzi pentru export, dar ele nu 
pot fi executate în volumul con
venit, aitit din cauza penuriei de 
combustibili, cît și din alte motive. 
Concomitent, datorită importurilor 
masive, balanța de plăți se degra
dează continuu.

Drama automobilului
Probleme spinoase se ridică în fața industriei constructoare de 

automobile, lată ce scrie in această privință „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU":

Negustorii de automobile — oa
meni, de obicei, cu nervi tari — 
încep să-și iasă din fire. Ca urma
re a crizei de carburanți, a limită
rii vitezei și a interdicției de a 
circula duminica, tot mai puțini 
cumpărători își fac apariția în ma
gazine. Și dacă totuși răsună sone
ria de la intrare, este, de obicei, o 
„alarmă falsă".

Așa, de pildă, la reprezentanta 
lui „Fiat" din Frankfurt pe Main, 
un cumpărător s-a interesat de o 
mașină de 45 C.P. Cind s-a ajuns 
la preț, el a oferit în schimb... un 
B.M.W. de 100 C.P. La Hanovra, 
pentru un „Volkswagen" de 55 C.P. 
s-a oferit un „Alfa Romeo", aproa
pe nou, de 130 C.P.

Toate acestea sînt simptomele ex
terioare ale unei situații dificile, care 
se remarcă intr-una din ramu
rile pînă de curînd dintre cele mai 
înfloritoare. Cifrele privind produc
ția, care, de obicei, urcau cu regu
laritate, au înregistrat în ultimele 
luni scăderi simțitoare. Astfel, nu
mai pină la 31 octombrie 1973, uzi
nele din R.F.G. au înregistrat, în 
comparație cu anul 1972, o scăde
re de 26 000 de unități. Cifrele pentru 
noiembrie trecut, analizate deocam
dată numai în cadrul fiecărui con
cern. lasă să se întrevadă o situa
ție și mai sumbră. Cît de serioasă 
este situația o dovedește și faptul 
că asemenea producători ca „Ford", 
„Opel", „Daimler-Benz" au și in
trodus săptămina de lucru incom
pletă.

Hellmut-Peter Clauss, șeful ofi
ciului de presă al firmei „Opel“, a 
declarat : „în prezent, modelele 
noastre mari nu mai au căutare".

O puternică îngrijorare se remar
că nu numai în rindurile concerne

NEW-YORK POST:

„AL DOILEA PISTOL"
In S.U.A. se string tot mai numeroase mărturii care dezmint ver

siunea oficială, potrivit căreia senatorul Robert Kennedy ar fi fost 
victima unui asasin-psihopat — Sirhah Sirhan. Un nou film documen
tar, „Al doilea pistol" — produs de D. Karach după un scenariu pro
priu — care rulează in prezent pe ecranele americane — sintetizează 
aceste mărturii, producind o puternică impresie asupra opiniei publice.

„Al doilea oistol" — scrie „New- 
York Post" — ne lasă să înțele
gem că adevăratul asasin al lui 
Robert Kennedy se află încă în 
libertate, Sirhan Sirhan fiind doar 
o rotiță în mecanismul unui com
plot. Autorul filmului demonstrea
ză că în momentul asasinatului, 
nu cu pistolul lui Sirhan Sirhan 
s-ar fi tras glonțul fatal, ci cu un 
„al doilea pistol" rămas pînă acum 
„necunoscut". Asasinul presupus 
și arestat in holul hotelului „Am
basador" din Los Angeles ar fi 
jucat doar un rol de „figurație", 
deoarece gloanțele lui nici nu l-au 
atins pe Robert Kennedy.

Karach, care nu se putea împă
ca cu versiunea că asasinatul a 
fost un act necugetat din partea 
lui Sirhan, și-a închinat cinci ani 
din viață pentru a stringe mărturii 
noi despre crima comisă la Los 
Angeles în 1968. Pe ecran apare 
ca martor un anchetator, docto
rul Thomas Noguty. care declară 
că glonțul ucigător a fost tras de 
la o distanță de 3—5 centimetri și 
a pătruns în trupul senatorului, în 
zona capului, după urechea dreap
tă. După depozițiile martorilor, a- 
flate în posesia poliției, Sirhan 
l-a întîmpinat pe senator în holul 
hotelului și și-a descărcat pistolul 
In direcția lui de la o distanță de

Italia, zguduită de „febra infla
ției", se află într-o situație preca
ră. Deficitele bugetare eu crescut 
într-aitita, incit ministrul trezore
riei a vorbit recent despre «carac
terul necontrolabil»- al procesului 
inflaționist. De aceea., autoritățile 
se află în imposibilitatea de a duce 
o politică activă de ocupare a bra
țelor de muncă. Specialiști în pro
bleme de conjunctură prezic pentru 
această țară o iarnă grea.

în ce privește țările mai mici — 
Olanda, Belgia, Luxemburg, Elve
ția, Austria — ele urmăresc cu în
grijorare evoluția conjuncturii în 
Republica Federală Germania și 
Marea Britanie, cele mai importan
te consumatoare și furnizoare pen
tru ele. O stagnare în aceste țări ar 
influența nefavorabil atît producția 
țărilor mai mici, cît și ocuparea 
brațelor de muncă.

în Statele Unite se contează, de 
asemenea, în 1974, pe o reducere a 
ratei de creștere, dar nu există to
tuși teama unei recesiuni. Investi
ții mai masive urmează să consti
tuie un stimulent important al con
juncturii. Un institut american de 
cercetări prevede pentru noul an o 
rată reală de creștere de 2,3 la sută, 
față de 6 la sută în 1973. Există, 
totuși, și unii specialiști care se aș
teaptă la o rată de creștere egală 
cu zero.

Japonia se vede obligată să strin- 
gă și mai mult frîna dezvoltării 
conjunoturale, pentru că ea depin
de — în proporție mai mane decit 
alte state — de importul de carbu
ranți. Autoritățile au în vedere in
troducerea unor măsuri pentru li
mitarea consumului de combustibil 
lichid. Abia acum citeva zile, gu
vernul a proclamat „starea de nece
sitate" pentru a obține deplinele 
puteri necesare. Ministerul de Fi
nanțe și Banca centrală sânt de pă
rere că este necesară o puternică 
reducere a cererii, pentru că, în caz 
contrar, din cauza dificultăților pe 
care le întâmpină producția, cît și 
datorită existenței în circulație a 
unei considerațiile lichidități — rata 
anuală a inflației ar putea crește 
pînă la 30 la sută".

lor producătoare de automdbile, cu 
cei circa 400 000 de salariați. O 
altă ramură — cea a firmelor 
subcontractante, unda lucrează 
200 000 de salariați — depinde în
tru totul de soarta producătorilor de 
automobile. Un reprezentant al 
acestei ramuri a arătat fără echi
voc : „Situația este extrem de se
rioasă. Dacă industria de autotno- 
bile își reduce producția, stocul 
nostru de comenzi se topește peste 
noapte...

„Motorizarea în masă în R.F.G. 
oferă lucru și pline fiecărui al 
7-lea locuitor" — o frază rostită în 
trecut cu atîta mândrie — se poate 
dovedi un primejdios bumerang. 
Ca și piesele de la jocul de popice, 
întreaga industrie de automobile — 
o ramură după alta — s-ar putea 
nărui.

Și în alte țări, ale Pieței comune, 
industria d© automobile trece prin 
cea mai gravă criză din întreaga 
perioadă postbelică.

Asociația fabricanților de auto
mobile din Franța a apreciat că 
măsurile guvernamentale de limita
re a vitezei, pentru economisirea 
carburanților, au avut „un efect 
dezastruos". îndeosebi asupra vân
zărilor de automobile de capacități 
mari. în Anglia șe prevede, pentru 
primul trimestru al anului în curs, 
o scădere do 42 la sută a vânzări
lor de automobile noi. Din aceleași 
cauze, firma italiană „Maseratti" a 
redus săptămina de lucru la... 24 
de ore pentru muncitorii uzinei 
6ale de la Modena, iar firmele 
„Fenrari" și „Lamborghini" și-au 
închis uzinele fără oa o dată certă 
a reluării activității să fie prevă
zută.

aproximativ 60 de centimetri. în 
acel moment, în spatele victimei 
se afla Twain Eugen Cesar, agent 
al siguranței, care a scos pistolul 
din buzunar. Acest pistol n-a fost 
verificat niciodată de anchetatori. 
Agentul a recunoscut că purta a- 
supra sa o armă de același calibru 
cu al armei găsite asupra lui Sir
han, dar mai tîrziu, în cursul an
chetei, a declarat că și-a vîndut 
arma incă înaintea asasinării lui 
R. Kennedy. Karach l-a găsit pe 
cumpărător și a aflat de la el că 
a intrat în posesia armei în sep
tembrie 1968. după producerea a- 
sasinatului, fapt confirmat de alt
fel si de chitanța iscălită și data
tă db însuși T. E. Cesar. Cumpă
rătorul l-a informat însă că între 
țimp pistolul i-a fost furat... Foto
graful care a prins în obiectivul 
aparatului său momentul asasina
tului mărturisește că poliția i-a 
confiscat pelicula, iar aceasta, la 
rindul ei, că... a pierdut-o.

în film apare, de asemenea, ca 
martor W. Harper, specialist în 
balistică, ale cărui opinii contrazic 
declarațiile oficiale și conduc Ia 
concluzia că în tragica noapte de 
4 iunie 1968 s-au folosit două ar
me și nu una singură, așa cum 
menționează expertiza oficială".
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★
Agenția M.E.N. relevă 
Poporului din Egipt își 
scurt timp, contactele

și israeliene la Canalul Suez — trans
mite agenția United Press Inter
national.

• ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU MILITAR EGIPTEANO- 
ISRAELIAN • CONTACTE DIPLOMATICE • INCIDENTE LA 

LINIILE DE ÎNCETARE A FOCULUI

CONSACRATE 
ANIVERSĂRII

GENEVA 4 (Agerpres). — Cea de-a 
patra ședință a grupului de lucru 
militar egipteano-isnaelian, constituit 
in cadrul primei faze a Conferinței 
de pace de la Geneva pentru Orientul 
Apropiat, s-a deschis, ieri după 
amiază, la Palatul Națiunilor din Ge
neva. Delegațiile egipteană și israe- 
liană au continuat discuțiile privind 
dezangajarea forțelor lor în zona Ca
nalului Suez.

★
WASHINGTON. — Ministrul ls- 

raelian al apărării, Moshe Dayan, a 
sosit la Washington într-o vizită ofi
cială. Dayan va conferi cu secretarul 
Departamentului de Stat, Henry 
Kissinger, și cu ministrul american al 
apărării, James Schlesinger. Potrivit 
agenției France Presse, discuțiile vor 
fi axate, se pare, asupra lucrărilor 
conferinței de la Geneva In proble
ma Orientului Apropiat, cu referire 
in special la chestiunea dezangajării 
forțelor egiptene și israeliene.

★
CAIRO. — Citind surse guverna

mentale de la Cairo, ziarul „Al Ah
ram" informează că ministrul egip
tean de externe. Ismail Fahmy, a pri
mit, în cursul acestei săptămîni, două 
mesaje din partea secretarului de 
stat american, Henry Kissinger, refe
ritoare la convorbirile de la Geneva 
asupra dezangajării forțelor egiptene

ALGERIA

Măsuri pentru creșterea

ALGER 4 — (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). La cîteva zile 
după aplicarea gratuității medicale, 
începînd cu 1 ianuarie 1974, Consi
liul Revoluției și guvernul algerian, 
reunite sub președinția lui Houari 
Boumedienne, au hotărît instituirea 
unui salariu național minim garan
tat. Potrivit cifrelor date publicității, 
de această nouă măsură vor benefi
cia peste 300 000 de familii de mun
citori din principalele ramuri econo
mice ale țării. Alte sute de mii de 
familii algeriene vor beneficia de 
asemenea, începînd cu noul an, de 
venituri suplimentare, printr-o nouă 
hotărîre a Consiliului Revoluției și 
guvernului privind sporirea alocați
ilor generale acordate pentru copii.

CAIRO. — 
că Adunarea 
va relua, în 
cu diferite parlamente din lume, în 
vederea prezentării situației din O- 
rientul Apropiat și a punctului de 
vedere egiptean față de evoluția a- 
cesteia după războiul din octombrie 
1973. Astfel, o delegație condusă de 
Gamal Al Oteifi, vicepreședinte al 
forului parlamentar egiptean, va ple
ca, în aceste zile, spre Copenhaga, 
continuîndu-și apoi turneul în capi
talele Suediei, Norvegiei. Finlandei 
și Marii Britanii. Alte două delega
ții, conduse de președintele Comisiei 
pentru afacerile externe a Adunării 
și de președintele Comisiei pentru 
problemele economice, vor întreprin
de vizite similare în Franța, Belgia 
și Luxemburg și. respectiv, în R.F. 
Germania și Austria.

★
TEL AVIV. — In diverse sectoare 

ale frontului sudic, intre forțele is
raeliene și egiptene au avut loc joi, 
pentru a doua zi consecutiv, dueluri 
de blindate, artilerie, mortiere și 
arme ușoare — anunță un comuni
cat militar dat publicității la Tel 
Aviv și reluat de agențiile de presă.

Comunicatul arată că, în cursul 
celor 48 de ore, pe frontul de la 
Suez au fost răniți, în timpul ciocni
rilor, 11 soldați israelieni. Totodată, 
se menționează că miercuri, în urma 
unor incidente similare, Înregistrate 
în zona înălțimilor Golan, între uni
tăți israeliene și siriene, au fost uciși 
trei soldați israelieni.

în același timp, corespondenți mi
litari israelieni informează că. pen
tru a doua zi consecutiv, forțele is
raeliene au interzis convoaielor de 
aprovizionare egiptene accesul în 
orașul Suez, precum și în zona unde 
se află armata a treia egipteană, în 
urma incidentelor care au avut loc 
la linia de încetare a focului.

BEIRUT 4 (Corespondență de 
la C. Ionescu) : Presa libane
ză a publicat, tn aceste zile, 
articole dedicate celei de-a 
XXVI-a aniversări a proclamă
rii republicii în România. Coti
dianul „As Safa" relevă pe larg 
succesele obținute de țara noas
tră în 'toate domeniile de activi
tate, subliniind politica externă 
de pace și colaborare internațio
nală promovată de România. 
„Pornind de la ideea că pacea 
este indivizibilă, România se 
pronunță constant pentru stin
gerea focarelor de tensiune și 
război, pentru căutarea de solu
ții politice problemelor litigioa
se și conflictuale" — scrie zia
rul citat.

Cotidianul „Le Soir" a publi
cat un amplu articol dedicat 
acestui eveniment, in care, evi
dențiind date și cifre conclu
dente despre dezvoltarea econo
mică rapidă a țării noastre, 
scoate, totodată, în relief dife
rite aspecte ale politicii externe 
românești, de pace și cooperare 
internațională. Se subliniază po
ziția constructivă a României în 
ceea ce privește soluționarea 
politică a conflictului din Orien
tul Apropiat.

Articole pe aceeași 
mai publicat și ziarele 
arabă „Al Youm", 
Wattan" și „Anouar".

temă au 
de limba 
„Nida el

DAMASC 4 — Corespondentul 
nostru transmite : La Centrul 
cultural arab din Damasc a avut 
loc o gală a filmului românesc. 
Cu această ocazie, a fost prezen
tat filmul „Columna". Au parti
cipat A. Lajmi, ministru ad
junct al culturii din Siria, șefi 
ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la Damasc, un nu
meros public.

Secretarul de Stat al S. U. A. despre unele

Noul guvern spaniol
MADRID 4 (Agerpres). — In ca

pitala Spaniei a fost dată publicită
ții, lista noului guvern spaniol, con
dus de Carlos Arias Navarro. Ca și 
vechiul cabinet, și acesta este for
mat din 19 membri, dar premierul 
Navarro a procedat la o remaniere 
generală, astfel încât numai 6 mi
niștri din guvernul anterior și-au 
păstrat portofoliile. In postul de 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru de interne a 
fost numit Jose Garcia Hernandez, 
funcția de al doilea vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al finanțelor deținînd-o An
tonio Barerra de Irimo. Titular la 
externe a fost numit Pedro Cortina 
Mauri.

SAN CLEMENTE 4 (Agerpres). - 
Secretarul Departamentului de Stat. 
Henry Kissinger, â declarat ' — în 
cadrul unei conferințe de presă — că 
Statele Unite vor lua, într-un viitor 
apropiat, o serie de noi inițiative în 
direcția soluționării pe termen lung 
a crizei de energie. Kissinger a re
înnoit sugestia președintelui Nixon 
privind realizarea unei cooperări in- 
teroccidentale în acest domeniu, prin 
formarea unui „grup de acțiune 
problema energiei", care ar urma 
cuprindă țări consumatoare, cît 
producătoare.

Abordînd problema conflictului din 
Orientul Apropiat, Kissinger a apre
ciat că, în prezent, există posibili
tăți de progres în convorbirile egip- 
teano-israeliene privind dezangajarea 
forțelor de-a lungul Canalului de 
Suez. Aceasta, a spus el, va crea con
diții pozitive pentru progrese simi
lare în alte direcții, constituind un 
punct de plecare foarte important în 
negocierile generale de pace care,

în 
în
la 
cu

în 
să 
Și
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cea mai amplă manifestare

desigur, vor continua. Președintele 
Nixon, a adăugat Kissinger, a subli
niat că poziția și politica S.U.A. se 
bazează pe convingerea că șansele 
de pace în Orientul Apropiat sînt 
prezent mai bune decît oricînd 
ultimii 25 de ani.

Referitor la convorbirile purtate 
20 decembrie, in capitala Franței,
reprezentantul special al guvernului
R. D. Vietnam. Le Duc Tho, secreta
rul Departamentului de Stat a afir
mat că ele au avut ca obiect o tre
cere în revistă a situației din Indo
china, o atenție specială fiind acor
dată situației din Vietnam și măsu
rilor ce ar putea fi întreprinse în 
vederea diminuării actualei tensiuni. 
Aceste contacte, a menționat el, vor 
fi reluate în următoarele săptămîni.

In cursul conferinței de presă, 
Kissinger a informat, de asemenea, 
că anumite progrese au fost realiza
te în procesul de elaborare a celor 
două declarații privind relațiile
S. U.A. cu Europa occidentală (prima 
referitoare la alianța atlantică, iar 
cealaltă la legăturile dintre Statele 
Unite și țările Pieței Comune). în 
măsura în care textele celor două do
cumente vor fi definitivate, a arătat 
el, președintele ar putea vizita în a- 
ceastă primăvară Europa occidenta
lă, spre a participa 
semnării. Secretarul 
can a menționat că 
în cursul acestui an .
viziteze, de asemenea, Uniunea So
vietică și Japonia.

la ceremoniile 
de stat ameri- 
este posibil ca 
președintele să

sub auspiciile O.N.U."
centrală a ul- 
număr al pu- 

„Forumul
Tema 

timului 
blicației 
dezvoltării", editat la 
Geneva de Centrul de 
informație economică 
și socială al O.N.U., 
o constituie Anul mon
dial al populației. în 
editorialul semnat de 
Kurt Waldheim, secre
tar general al O.N.U., 
se subliniază că „1974 
— Anul mondial al 
populației, va fi mar
cat în principal de_ în
trunirea 
ferințe interguverna- 
mentale r 
conferință 
vergură internațională, 
ce se va ține în luna 
august la București — 
România", 
amintește 
conferință, 
sub egida 
reuni reprezentanții 
guvernelor din toate 
zonele lumii, Kurt 
Waldheim arată că 
proiectul Planului de 
acțiune mondială ca
re va 
nat de conferință „este 
menit să ofere sta
telor ocazia de a lua 
în mod colectiv mă
suri pozitive pe 
plan politic în vederea 
atingerii obiectivului 
conferinței, care este 
promovarea bunăstării 
populațiilor și dezvol
tarea".

Remarcînd atenția 
deosebită acordată de 
comunitatea interna
țională problemelor 
populației, Antonio 
Carillo-Flores, secre
tarul general al con
ferinței, observă în 
paginile aceleiași pu-

primei Con-
a populației, 

de an-

După ce 
că această 
organizată 

O.N.U., va

fi exami-

blicații : „Niciodată,
cred, lumea nu a avut 
atît de clară ca astăzi 
conștiința problemelor 
demografice, iar 
ceastă conștiință 
spori, fără îndoială, cu 
prilejul Conferinței 
mondiale a populației 
care va avea loc, între 
19 și 30 august 1974, la 
București. Problemele 
demografice pe care 
lumea va trebui să le 
rezolve începînd de 
astăzi și pînă în seco
lul al XXI-lea sînt fără 
precedent, fapt care a 
dus la convocarea de 
către O.N.U. a acestei 
conferințe. La Bucu
rești vom studia ra
porturile reciproce în
tre populație și dezvol
tare, resurse și mediul 
înconjurător, drepturi
le omului și structura 
familială". Așa cum 
apreciază Antonio 
Carillo-Flores, confe
rința de la București 
„va reuni reprezentan
ții guvernelor — pro
babil mai numeroși 
decît la oricare din 
conferințele preceden
te ale O.N.U." — pre
cum și reprezentanții 
organizațiilor interna
ționale, ai instituțiilor 
specializate ale O.N.U. 
și ai diferitelor orga
nizații neguvernamen
tale.

Secretarul general 
al conferinței subli
niază că manifestarea 
de la București se 
Înscrie în contextul 
evoluțiilor favorabile 
înregistrate in ultimul 
timp în viața interna
țională, adăugind : 
„conferința de la

a- 
va

București arată o dată 
mai mult faptul că 
atunci cînd au sem
nat Carta fondatorii 
O.N.U. nu au greșit 
reafirmînd credința lor 
în demnitatea și valoa
rea ființei umane, ne
cesitatea favorizării 
progresului social și a 
instaurării unor con
diții mai bune de viață 
liberă".

In cuprinsul numă
rului amintit, Ralph 
Townley, director ad- 
interim al secretaria
tului general al con
ferinței, informează pe 
larg asupra pregătiri
lor care se fac în ve
derea acestei manifes
tări care promite a 
fi cea mai reprezenta
tivă și mai apropiată 
de universalitate.

„La invitația gene
roasă a Republicii So
cialiste România — 
scrie Ralph Townley 
— conferința se va 
ține la București, unde 
centrul Congreselor, 
Sala Palatului Repu
blicii, oferă instalații 
pe măsura unei mari 
reuniuni internațio
nale". Conferința — 
notează în continuare 
autorul 
va fi nu
dintîi reuniune 
guvernamentală mon
dială consacrată 
blemelor 
dar va constitui și 
polul activităților din 
cadrul Anului mondial 
al populației.

articolului — 
numai cea 

inter-
pro- 

populației, 
constitui

Cornellu VLAD
Geneva.

Demonstrație de protest Io Londra împotriva recentei Inscenâri |udlciare 
de la Madrid — așa numitul proces „mii uno —1001" — soldată, dupâ 
cum se știe, cu pedepse grele, intre 12—20 de ani închisoare,’ pentru 

cei zece militanțl sindicali spanioli

Kuweitul a preluat controlul
asupra companiilor
petroliere străine

KUWEIT 4 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „An Nahar", 
din Beirut, Saad El Abdullah, mi
nistrul apărării. și internelor al Ku
weitului, a declarat că guvernul țării 
sale a ajuns la un acord cu cele 
două companii petroliere occidentale 
operînd pe teritoriul Kuweitului asu
pra preluării de către statul kuwei- 

. tian a “ ’
tora.

Cele ___
Corp., din S.U.A., și British Petro
leum — produc peste 90 la sută din 
petrolul brut al Kuweitului.

★
QUITO 4 (Agerpres). — președin

tele Ecuadorului. Guillermo Rodri- 
guez Lara, a promulgat un decret 
privind naționalizarea a 25 la sută 
din dire,piturile și acțiunile companiei 
petroliere americane „Texaco-Gulf". 
Ministerul Resurselor Naturale este 
autorizat, in baza decretului, să în
ceapă negocieri' cu reprezentanții 
companiei amintite, tn vederea rea
lizării acestui transfer de proprieta
te, care va trebui să fie efectiv in 
cursul anului 1974.

50 la sută din acțiunile aces-
două companii — Gulf Oil

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice a adresat un 
aipel partidului și poporului sovietic 
— comuniștilor și comsomoiiștilor, 
tuturor muncitorilor, colhoznicilor, 
specialiștilor, oamenilor de știință și 
cultură — de a marca cel de-al pa
trulea an al cincinalului cu noi suc
cese tn îndeplinirea hotărârilor celui 
de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S.

Anul 1973, ee arată in apel, s-a 
remarcat prin importante mutații 
pozitive pe arena internațională. S-a 
realizat o cotitură In evoluția rela
țiilor internaționale — aceea de la 
încordare și „război rece" la destin
dere și colaborare pașnică.

Pe plan intern, anul 1973 a fort un 
an de vastă muncă rodnică în toate 
sferele construcției comuniste.

Rezultatele bune ale anului 1973, 
se arată in continuare in apel, creea
ză premise favorabile pentru o și

mai rodnică activitate în cel de-al 
patrulea an al cincinalului. In 1974, 
îndeplinirea și depășirea planului 
anual vor avea o importanță decisi
vă nu numai pentru încheierea cu 
succes a actualului cincinal, dar va 
constitui și un pas important spre 
crearea unei baze trainice în vede
rea dezvoltării în continuare a po
tențialului economia și a ridicării 
bunăstării materiale șl nivelului cul
tural al poporului in viitorul cinci
nal.

Comitetul Central al P.C.U.S. chea
mă Întregul partid și Întregul popor 
sovietic să desfășoare mat larg în
trecerea socialistă pentru îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor 
de plan. Ministerele și departamen * 
tele, organele de planificare, apro
vizionare și cele financiare sînt che
mate să creeze condițiile necesare 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
asumate de către colectivele de 
muncă.

PREMIERUL TANAKA: GuVBTnul jdpOTiCZ

într-o etapă decisivă
TOKIO 4 — (Corespondență de la 

P. Diaoonu). Premierul japonez, Ka- 
kuei Tanaka, a declarat in cadrul 
primei sale conferințe de presă din 
acest an. că 1974 ar putea fi „o pe
rioadă decisivă" pentru guvernul său, 
atît în ce privește politica internă, 
cit și 'cea externă. Subliniind că gu
vernul este hotărât să ia măsuri fer
me pentru a stăvili inflația. Tanaka 
a calificat drept acțiuni „antisociale" 
sporirile de prețuri la unele produse, 
in contextul actualei crize a petro
lului.

Referitor la politica externă, pri
mul ministru japonez a precizat că 
va căuta să dezvolte relațiile Japo
niei prin contacte directe cu condu
cătorii altor state. „Am dori să în
cercăm să obținem surse stabile de 
aprovizionare cu petrol prin eforturi 
diplomatice. Am dori, de asemenea, 
să avem schimburi de vederi asupra 
situației internaționale și asupra pro
blemelor politice, economice, comer
ciale cu conducătorii; altor țări" — a 
declarat șeful guvernului nipon.

In context, Tanaka a reamintit că 
va întreprinde. începind de luni, un 
turneu în Asia de sud-est, urmind să 
viziteze Filipine. Singapore, Tailan
da. Malayezia și Indonezia.

Premierul japonez a arătat, pe de 
altă parte, că vizita ministrului de 
externe, Masayoshi Ohira, în R. P. 
Chineză are drept obiectiv dezvolta
rea în continuare a relațiilor dintre 
Japonia și China.

Totodată, el a subliniat că vioe- 
prem ierul Takeo Miki, care a vizitat 
recent o serie de țări din Orientul 
Mijlociu, va pleca la Washington 
pentru a explica poziția Japoniei în 
problemele Orientului Apropiat și 
crizei petrolului. In acest scop, a 
arătat el, guvernul intenționează să 
trimită pe ministrul comerțului in
ternațional și industriei, 
Nakasone, tn Iran, Irak și 
Britanic.

Iasuhiro
Marea

★
„Să transformăm ofensiva 

măvară a oamenilor muncii 
într-o campanie populară de luptă 
împotriva inflației" — aceasta este 
lozinca lansată, la Începutul anului 
1974, de sindicatele japoneze pentru 
revendicările maselor muncitoare. 
Conform programului elaborat, pri
mul val de acțiuni revendicative se 
va desfășura de la sfîrșitul lunii fe
bruarie pînă ta 
tie, la care vor 
de persoane.

de pri- 
japonezi

Începutul lunii mar- 
participa 10 milioane

R P POLONĂ

încheierea vizitei 
președintelui 

Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. informează că, la invitația 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone. Piotr Jaroszewicz, 
in zilele de 2 și 3 ianuarie s-a aflat 
într-o vizită de prietenie în Polo
nia Horst Sindermann, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane. Cei doi șefi de guvern au 
făcut un schimb de informații asu
pra dezvoltării economice a Poloniei 
și a R. D. Germane, dind o apre
ciere favorabilă colaborării bilatera
le. La încheierea convorbirilor au 
fort adoptate unele hotărâri menite 
să contribuie la lărgirea și adîncirea 
relațiilor economice și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări. S-a con
venit să se asigure o dezvoltare di
namică a comerțului bilateral în 
1974. Totodată, au fost stabilite unele 
acțiuni pentru rezolvarea în comun 
a unor probleme legate de aprovi
zionarea cu materii prime și com
bustibili.

Banca vest-germană intervine
pentru susținerea mărciiV

MARGINALII
„Ruga nu mai ajunge" un

BONN 4 (Corespondență de la 
N.S. Stănescu). Pentru a doua zi 
consecutiv, Banca centrală a R.F. 
Germania a intervenit pe piața de 
devize vest-germană, vînzînd în 
zilele de joi și vineri aproape 81 
milioane dolari, în scopul de a opri 
scăderea cursului mărcii și crește
rea cursului dolarului american. In 
ciuda acestei măsuri, revirimentul 
dolarului a continuat, fiind cotat 
joi cu 2,80 mărci, iar vineri cu 
2,7830 mărci (Reamintim că, în anul 
precedent, moneda americană a 
atins cel mai scăzut nivel al său 
din perioada postbelică — 2,28 
mărci vest-germane). în cercurile 
financiare de pe piața din Frank
furt pe Main se consideră că inter
venția Băncii federale este un in-

autoritățile financiare 
prezent

diciu că 
vest-gertnane nu sînt in 
pregătite pentru a accepta o nouă 
slăbire a cursului mărcii în raport 
cu dolarul.

Pe de altă parte, prețul aurului 
a ajuns joi la 10 960 mărci kilogra
mul, depășindu-se astfel nivelul 
record atins în iunie 1973, cînd un
cia de metal galben fusese vîndută 
pe piața vest-germană pentru 127 
dolari.

Experții din R.F. Germania apre
ciază că aceste tendințe sînt urma
rea unor convertiri importante de 
monezi vest-europene în aur și ma
terii prime, nefiind exclusă posibi
litatea unei devalorizări oficiale a 
mărcii tn raport cu dolarul.

al opțiunilor politice

agențiile de presă transmit:
Premierul Consiliului de 

Stat al R. P. Chineze, Clu 
En-lai, l-a primit, vineri, pe Ma
sayoshi Ohira, ministrul afacerilor 
externe al Japoniei, care se află in 
vizită la Pekin. în aceeași zi, au 
avut loc convorbiri între Masayoshi 
Ohira și ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, Ci Pîn-fei.

In suburbia pariziană La 
Celle Saint Cloud 8 8VUt loc- 

vineri, o nouă ședință a convorbiri
lor consultative dintre reprezentanții 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de ®ud și 
Administrației de la Saigon.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, l-a primit pe minis
trul industriei petroliere al Uniunii 
Sovietice, Valentin Șașin, care se 
află într-o vizită la Delhi însoțit de 
un grup de experți. După cum men
ționează agenția T.A.S.S.. au fost 
examinate probleme ale dezvoltării 
colaborării dintre India și Uniunea 
Sovietică în domeniul industriei pe
troliere.

Sesiunea Consiliului mi
nisterial al Pieței comune, 
care trebuia să aibă loc la 7 ianua
rie, la Bruxelles, pentru a relua în 
dezbatere problema instituirii fondu
lui de dezvoltare regională al C.E.E., 
a fost amînată. Această hotărîre a 
fost determinată de faptul că discu
țiile desfășurate joi la Londra între 
Hans Apel, secretar de stat parla
mentar la Ministerul de Externe al 
R.F.G., și Alec Douglas-Home, mi
nistrul de externe al Angliei, pe 
marginea divergențelor anglo—vest- 
germane in privința creării) fondului, 
nu au dus la rezultatele scontate — 
relevă agenția France Presse.

Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria 8 ad0Ptet raP°r- 
tul tehnico-economic privitor la 
construirea metroului în capitala 
bulgară — informează agenția B.T.A. 
Lucrările urmează să înceapă în 
anul 1976. Construcția primului tron
son, în lungime de 10,5 km. este 
prevăzută a se încheia în 1980. In 
final, lungimea totală a metropolita
nului sofiot va ajunge la peste 100 
de kilometri.

Un comunicat al guver
nului de la Bangkok tofor- 
mează că, din septembrie 1972 pînă 
în prezent, efectivul trupelor ameri
cane staționate în Tailanda a scăzut 
cu 3 700 de militari. Comunicatul 
menționează, totodată, că au loc 
consultări între cele două părți pen
tru ca procesul retragerii trupelor 
americane din Tailanda să continue.

Poliția din Nicosia8 8nun- 
țat, joi, arestarea unui grup de șase 
ciprioți greci, în legătură cu acțiuni
le teroriste semnalate în portul Lar
naca, din sudul insulei, unde, marți 
noapteâ, s-au produs mai multe ex
plozii.

Cărbunele extras din 
unele mine din Belgia Per- 
mite transformarea sa în benzină. 
Cantitatea de 1 400 000 tone de cărbu
ne ar fi suficientă în acest caz pentru 
a se produce 650 milioane litri de 
benzină. Potrivit ziarului „La iibre 
Belgique", care a difuzat această in
formație, cu ajutorul unor investiții 
de aproximativ 8 miliarde de franci 
belgieni se poate construi o uzină ca
pabilă să transforme 2 milioane tone 
de cărbune într-o cantitate de un 
miliard litri de benzină, ceea ce re
prezintă circa 30 la sută din consu
mul Belgiei.

Misiunea „SKYLAB-3"
PROGRAM DE DETECTARE A RESURSELOR NATURALE
HOUSTON 4 (Ager- 

pres). — In cea de-a 
49-a zi de la lansare, 
echipajul misiunii „Sky- 
lab-3“ a procedat, vi
neri, la un experiment 
de detectare a resurse
lor naturale din patru 
țări ale Orientului A- 
propiat : Sudan. Arabia 
Saudită, Irak si Iran. 
Programul a fost efec
tuat in colaborare cu 
Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimen
tație si Agricultură 
(F.A.O.), Echipamentul

de filmare, dotat cu fil
tre speciale, a fost o- 
rientat spre o fișie de 
teren lungă de aproxi- 

, mativ 1000 km. Grație 
clișeelor multispectrale, 
care sint developate la 
sol, pot fi detectate re
sursele subsolului, pot 
fi descoperite terenuri
le propice agriculturii, 
pot fi evaluate pagube
le aduse culturilor de 
diferiți factori. Pentru 
realizarea de pe Pămint 
a unor astfel de opera
țiuni ar fi necesari ani 
întregi.

Experimentul, pentru 
efectuarea căruia labo
ratorul spațial a trebuit 
să fie răsucit pe orbita 
sa, a fost afectat intr-o 
oarecare măsură, ca si 
in alte cazuri similare, 
de funcționarea defec
tuoasă a unuia din cele 
două giroscoape utiliza
bile încă (cel de-al trei
lea este, după cum 
Știe, complet ieșit 
uz). Experții 
Houston nu-si 
încă seama de 
defecțiunii.

se 
din 

la 
da

de 
pot 
cauzele

La Paris a fost 
inaugurată de curind o 
sală de cinematograf
— Studio de la Harpe
— care urmează să fie 
destinată in exclusivi
tate prezentării unor 
filme politice. Progra
mul inaugural a cu
prins filmul chilian 
„Ruga nu mai ajunge", 
turnat in anii guver
nului Unității Popu
lare, in regia tînărulul 
cineast Aldo Francia. 
Deși acțiunea se petre
ce in anii 1967—1968 — 
deci înainte de venirea 
la putere a guvernului 
Allende și de eveni
mentele tragice din 
toamna anului trecut
— filmul, așa cum 
subliniază intr-o am
plă cronică ziarul „Le 
Monde", prezintă „o 
pregnantă actualitate, 
referindu-se la pro
blema fundamentală a 
opțiunilor politice". E- 
roul este un tinăr 
preot, propovăduitor 
al non-violenței. In 
timpul unei acțiuni 
greviste, el se apropie 
de muncitorii ce își 
revendicau drepturile 
și este arestat îm
preună cu aceștia. Eli
berat, participă la o 
manifestație muncito
rească în cursul că-

reia poliția intervine 
cu brutalitate, rănind 
un mare număr de 
greviști. Si atunci cel 
care va desprinde pri
ma piatră din caldarim 
și o va arunca împo
triva „forțelor de or
dine" va fi tocmai 
preotul. Un gest cu 
valoare de simbol ex- 
primind — scrie „Le 
Monde" — convinge
rea că „ruga nu mai 
ajunge" pentru cei în
genuncheat!.

Pe aceeași linie a ci
nematografiei militan
te se înscrie și filmul 
— proiectat tot la 
Paris — aparținind al
tui regizor chilian, 
Helvio Soto — „Meta
morfoza șefului poli
ției politice", a cărui 
turnare a fost încheia
tă chiar în ajunul lo
viturii de stat din sep
tembrie trecut. Filmul, 
veritabil document is
toric, are ca fundal 
grevele reacționare ale 
patronilor de autoca
mioane din octombrie 
1972. tmbinînd ficțiu
nea cu realitatea, a- 
ceastă operă cinemato
grafică, relevă același 
ziar, își păstrează, de 
asemenea, neștirbită 
actualitatea, fiind stră
bătută 
uriașei

de convingerea 
puteri pe care

o pot reprezenta ma
sele populare, cu con
diția să fie bine orga
nizate și strîns unite, 
conștiente și gata de 
orice sacrificiu in în
fruntarea cu dușma
nul.

Subliniind că cele 
două filme — cărora 
le-a consacrat o pagi
nă întreagă — au fost 
primite cu un interes 
deosebit de marele pu
blic, „Le Monde" a- 
rată, in aceeași ordine 
de idei, că în mai 
multe localități din 
Franța au fost organi
zate manifestări cul
turale de 
cu lupta 
chilian, _ . 
spectacole de teatru și 
balet, programe de 
cîntece, recitări, filme 
documentare latino-a- 
mericane sau despre 
America Latină. A 
fost, de asemenea, im
primat un disc cu cîn
tece revoluționare chi
liene, inclusiv cele in
terpretate de cunos
cutul cintăreț comu
nist Victor Jara, mort 
in închisoare, în îm
prejurări tragice, la 
începutul lui septem
brie 1973.

solidaritate 
poporului 

cuprinzind

Ioana BARBU

vis
Simona Yammine, o 

tinără libaneză de 22 
de ani, este prima fe- 
meie-pilot din Liban și 
de altfel din întregul 
Orient arab. Ea 
născut la Zghorta 
regiune pomicolă 
nordul Libanului, cu 
bogate livezi de meri 
Si măslini. Cînd era 
in școala primară, în
vățătoarea a întrebat 
intr-o zi pe eleve ce 
doresc să devină cînd 
vor fi mari. Simona a 
răspuns fără nici o ezi
tare : pilot de avion, 
învățătoarea a zîm- 
bit : „Hai, Simona, 
încetează să mai vi
sezi..." Dar micuța Si
mona a perseverat in 
hotărirea ei și invin- 
gind toate obstacolele 
a ajuns să-și îndepli
nească visul.

La virsta de 19 ani, 
Simona s-a inscris la 
un club aviatic, efec
tuând 400 ore de zbor. 
Apoi a urmat un curs 
de pilota) la Bedford, 
in Anglia, de unde

s-a
din

care a prins „aripi",,.
s-a întors cu 
te referințe, 
rul scolii • _____
dind-o pentru stagiul 
de pilot de linie.

Și drumul spre înăl
țimi a continuat, Si
mona Yammine obți- 
nind in doi ani și ju
mătate șase diplome 
de aviație : trei de pi
lot particular, una de 
monitor de zbor, una 
de pilot comercial, una 
ie radio-telefonist.

Zborul său cel mai 
important l-a consti
tuit raidul Londra-Ma- 
drid - Glasgow-Londra 
la manșa unui Cesna 
421. Simona s-a întors 
în Liban avînd în ba
ga) trei propuneri de 
angajare din partea 
unor societăți străine. 
Ea le-a refuzat pe 
toate, dorind să intre 
in serviciul aviației ță
rii sale. Recent s-a 
prezentat la examenul 
de pilot de linie al 
unei companii liba
neze, reușind prima

; excelen- 
directo- 

recoman-
din cei 36 de candi
dați, între care, se 
înțelege, era singura 
femeie. Ea va începe 
in curind ucenicia pe 
cvadrireactoarele „Bo
eing 707“.

Fiind întrebată des
pre planurile sale de 
viitor, Simona Yammi
ne a arătat că dorește 
să întreprindă un zbor 
in jurul lumii la bor
dul unui bimotor Ces
na 402 sau Piper Na
vajo, pilotat numai 
de ea singură. „In fie
care capitală în care 
m-aș opri, aș înmîna 
Șefului 
pectiv 
pace și 
partea
banez, a președintelui 
nostru" — a declarat 
Simona, precizînd că 
este gata să facă a- 
ceastă temerară că
lătorie în anul 1974.

statului 
un mesa) 
prietenie 
poporului

res- 
de 

din
li-

Crăciun IONESCU
Beirut-
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