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Uzina de mașini grele Bucu
rești. Se lucrează intens la ro
torul celei de-a doua turbine 
de 330 MW care — potrivit asi
gurărilor date de conducerea în
treprinderii — va fi gata la sfîr- 

șitul acestei luni

LA TELECONFERINȚA DE ASTĂZI: • HUNE
DOARA : săptămîna recordurilor • SINAIA : eveni
mentul nr. 1, evenimentul nr. 2... • RM. V1LCEA : cifra 
100 în cascada de lumină a Oltului • BRĂILA : „Vi-

1
Pentru buna aprovizionare a populației, 

pentru nevoile economiei

TREI VAGOANE
DE CARTOFI

HECTAR!
ÎN 1974: PE O SUPRAFAȚĂ DE 40 000 HA

O PRODUCȚIE DE 1,2 MILIOANE TONE

ziru III" in actualitate • SUCEAVA : ce ne spune pri
mul raport de producție din Șiret ? • HUȘI: 15 minute 
de adevăr • CLUJ : pipa, pălăria și bastonul, plus 
un... trepied.

Cartofii constituie, după cum se 
știe, alături de piine, un aliment de 
bază în hrana populației, iată de 
ce, în decursul anilor, au fost sta
bilite măsuri care să ducă la spori
rea continuă a producției la această 
cultură. Amintim că, in ultimii -ani, 
s-a îmbunătățit structura soiurilor 
cultivate, introducîndu-se altele 
mai timpurii și cu însușiri culinare 
superioare, lucru care a putut fi 
constatat de către fiecare gospodi
nă. Condițiile climatice din 1973 
nu au fost favorabile acestei culturi, 
iar lucrările agrotehnice nu au fost 
executate complet, ceea ce a influ
ențat negativ nivelul producției. Cu 
toate acestea, s-a însilozat aceeași 
cantitate ca în anul precedent. Ra
țiuni de ordin gospodăresc au de
terminat ca scoaterea acestora din 
silozuri să se facă eșalonat, pentru 
ca aprovizionarea să decurgă ritmic, 
pînă la primăvară.

Desigur, recoltele mici de cartofi 
®e datoresc și faptului că nu s-au 
respectat pretutindeni tehnologiile 
acestei culturi ; aceasta a determi
nat diferențe de recoltă între uni
tăți agricole vecine și care benefi
ciază de aceleași condiții pedocli
matice. Cooperativa agricolă din 
Liteni, județul Suceava, a obținut 
de pe 156 ha cite 19 000 kg de car
tofi la hectar, în timp ce la Ciumu- 
lești, pe 190 ha, s-au realizat cu 
6 400 kg la ha mai puțin. De ase
menea, cooperativa agricolă din 
Gheorghieni, județul Harghita, a 
realizat, în medie, pe o suprafață de 
310 ha cultivate, cîte 17 000 kg la 
hectar, iar la Suseni recolta a fost 
doar pe jumătate — 8 500 kg la ha. 
De aici și ooncluzia, pregnant 
subliniată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara comună din 
noiembrie 1973 a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale, că „ne- 
realizarea Planului de producție 
vegetală »-a datorat nu numai 
condițiilor climatice nefavorabile 
— și poate nu în primul rînd aces
tor condiții — cît, mai ales, lip
surilor în executarea însămînțări- 
îor și a lucrărilor de întreținere a 
culturilor.» Această situație tre

buie lichidată cu dcsăvîrșîre în ac
tivitatea pentru asigurarea recoltei 
anului viitor".

Pe baza indicațiilor date de con
ducerea partidului, Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor a stabilit un program spe
cial pentru cultura cartofului. Po
trivit acestui program, în vederea 
asigurării unor producții sigure 
pentru fondul central, se vor cul
tiva 49 000 ha de pe care urmează 
să se recolteze. in medic Ia hectar, 
cite 30 000 kg de cartofi. Pentru a 
se obține recolte mari și sigure, in
diferent de condițiile climatice, su
prafața ce se va cultiva cu car
tofi. in regim special, va fi con
centrată in ferme mixte sau specia
lizate. fiecare avînd o suprafață de 
100—200 ha. Aceste ferme vor fi în
cadrate cu specialiști care vor con
duce întreaga actiyitate»și. voț răs
punde de realizarea producției pla
nificate. Programul prevede asigu
rarea bazei materiale necesare cul
turii cartofului.

Pentru îndeplinirea acestui pro
gram se impune ca toate măsurile 
stabilite să fie aplicate punct cu 
punct. De altfel, chiar a doua zi 
după încheierea plenarei din no
iembrie 1973. suprafețele prevăzute 
a se cultiva cu cartofi în regim 
special au fost repartizate pe jude
țe, stabilindu-se totodată că fieca
re comitet județean de partid răs
punde de îndeplinirea acestui pro
gram. Ce măsuri au fost luate pi- 
nă acum, ce trebuie întreprins, in 
continuare, ca de pe cele 40 000 hec
tare să se obțină cîte 30 000 kg de 
cartofi la hectar ?

După cum am fost informați la 
Centrala pentru legume-fructe, in 
cursul ultimei luni din anul trecut 
specialiști din cadrul centralei, de 
la Institutul de cercetări pentru 
cultura cartofului și sfeclei de za
hăr, cadre didactice din institutele 
agronomice au stabilit unitățile a- 
gricole și fermele în care se vor 
cultiva cartofi în regim special, ur- 
mînd ca ulterior să se întocmească 
schițe de amplasare a culturilor
(Continuare în pag. a Ii-a)

CONVORBIRI DESPRE EnCIENȚĂ 
Sarcini • Preocupări • Rezultate
EfflDMH FORESTIERA $1 MATBUMEU DE CONSUNI

Interlocutor : ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, Vasile PATILINEȚ

— Ce schimbări calitative, ge
neratoare de eficiență economi
că superioară, vor interveni in 
acest an in activitatea unități
lor ministerului l

— Avînd ca punct de referință re
zultatele bune obținute în primii 3 
ani ai cincinalului, colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și centralele Ministerului Economiei 
forestiere și Materialelor de Con
strucții vor continua, în anul 1974, 
pe un plan superior, eforturile 
pentru creșterea eficienței econo
mice în toate domeniile de activi
tate. Așa, bunăoară, în vreme ce pa
trimoniul forestier al țării se va îm
bogăți in acest an cu peste 86 000 
hectare, suprafață ce se va împăduri 
în cea mai mare parte cu specii ru
șinoase de valoare economică ridi
cată, industria de exploatare și pre
lucrare a lemnului va dispune de 
un volum de masă lemnoasă mai 
mic cu 5,2 la sută decît cel utilizat 
in anul precedent. Este de remarcat 
însă faptul că, în condițiile reducerii 
volumului masei lemnoase destinate 
prelucrării, ne propunem, în mod 
hotărît, să obținem un important 
spor de producție ce urmează a se 
realiza în exclusivitate pe seama 
valorificării în produse superioare, 
cu un grad avansat de prelucrare și 
cu valoare economică ridicată, a fie
cărui metru cub de masă lemnoasă. 
Așa, de pildă, valoarea produselor 
obținute dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă va ajunge în 1974 la 1 130 
lei, cu 219 lei mai mult decît în pri
mul an al acestui cincinal. Nu întim- 
plător, in scopul lărgirii continue a 
bazei de materii prime pentru prelu
crarea industrială a lemnului și al 
valorificării mai eficiente a unor re
surse inferioare, în anul 1974 s-a luat 
in calcul un volum de circa 4 milioane 

metri cubi de masă lemnoasă, cuprin- 
zîiid doborituri de arbori din locuri 
greu și foarte greu accesibile, lemn 
provenit din exploatări pe fir șa. 
De asemenea, in acest an aproa
pe un milion de metri cubi dc de
șeuri vor fi utilizate pentru produ
cerea plăcilor din lemn, 500 000 metri 
cubi pentru celuloză și semiceluioză, 
200 000 metri cubi pentru alte produ
se din ramura prelucrării lemnului.

Preocupările de creștere a eficien
ței economice se manifestă in egală 
măsură și in industria materialelor 
de construcții. Spre exemplu, in in
dustria cimentului, care pe ansamblu 
va înregistra in anul 1974 o creștere 
de producție cu peste 16 Ia sută față 
de anul trecut, accentul se va pune 
cu prioritate pe diversificarea și îm
bunătățirea structurii sortimentelor. 
S-au prevăzut, de asemenea, mă
suri ca, în cadrul acțiunii de 
creștere a producției de ma
teriale de zidărie eficiente, să se 
treacă în anul 1974 la producția ma
sivă de blocuri ceramice cu goluri 
mari, care permit creșteri importante 
de productivitate la constructori și, 
implicit, reducerea costului lucrări
lor de construcții. în același scop, se 
acționează in direcția extinderii uti
lizării produselor din beton celular 
autoclavizat. Totodată, pentru îmbu
nătățirea cooperării între întreprin
derile de construcții și cele producă
toare de prefabricate din beton ar
mat, cu efecte economice pozitive 
pentru ambele sectoare, acestea din 
urmă își, vor crea echipe de montaj 
în cadrul planului producției de con- 
strucții-montaj, iar unitățile din sec
torul producției de materiale izola
toare iși vor organiza echipe de „ser
vice". Prin toate aceste acțiuni va 
spori aportul ramurii noastre la for
marea venitului național — aport 
care în acest an va depăși ponderea 
de 5 la sută.

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

— Factorii de sporire a eficienței 
economice au, fiecare în parte, locui; 
și rolul lor bine precizate prin plan. 
Vom acționa cu toată atenția asupra 
fiecăreia dintre pirghiile la care 
v-ați referit, dar nu numai asupra 
acestora, ci și asupra multor al
tora în ce privește productivi
tatea muncii, comparativ cu anul 
trecut, în ramura economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții nivelul acestui indicator ur
mează să înregistreze o creștere cu 
peste 6 la sută, pe această bază ob- 
ținîndu-se peste 90 la sută din spo
rul producției globale. Pentru aceas
ta, o atenție cu totul deosebită vom 
acorda introducerii și extinderii me
canizării unor lucrări grele și cu vo
lum mare de muncă, îndeosebi în 
exploatările forestiere, unde cheltuie
lile de manoperă reprezintă circa 38 
la sută din totalul cheltuielilor de 
producție. Este semnificativ în acest 
sens faptul că în 1974, față de anul 
precedent, indicii de mecanizare vor 
crește la scosul și apropiatul lemnu
lui de la 70 la sută la 73,5 la sută, 
la încărcatul lemnului de la 72 la 
sută la 76 la sută. în ce privește me
canizarea lucrărilor de doborît și sec
ționat, indicele realizat este de 98 la 
sută.

în industria cimentului se va ex
tinde alimentarea cu calcar pe benzi 
a fabricilor de ciment și se va intro
duce, pentru prima dată în țară, au-
(Continuare în pag. a IV-a)

— O săptămină de 
recorduri I

— Unde ?
— La Hunedoara, e- 

vident.
— Nu Înțelegem de 

ce evident, dar te as
cultăm, Sabin Io- 
nescu.

— în prima săptă- 
mînă a anului — s-a 
tras linie și s-a soco
tit gospodărește 1 —
faptele hunedorenilor 
cîntăresc... 500 tone de 
oțel special peste 
plan. Plus o produc
ție medie suplimenta
ră zilnică de 122 tone 
de aglomerat. Plus 
alte 123 tone fontă, 
media depășirilor zil
nice semnată de 
furnaliști. Plus 1340 
tone laminate peste 
plan ; plus...

— E limpede. Mal 
rar așa fapte de... 
oțel.

— Potrivit tradiției.
— Mulțumim 1 Să 

coborîm un pic și 
pînă la Sinaia. Te 
ascultăm Constantin 
Căpraru.

— Nu pe mine, ci pe 
tovarășul Aurel Bo- 
ghici, directorul uzi
nei de mecanică fină. 
Ascultați : „Acesta
este capul hidraulic al 
pompei rotative tip 
D.P.A. necesar tracto
rului nou de 45 CP. 
Un produs de mare 
precizie. Nu se ad
mit toleranțe nici 
măcar de ordinul mi
cronilor". „Evenimen
tul, totuși, am în
trebat, care-i ? Că 
nu-i prima pompă de 
injecție omologată și 
fabricată aici ?“. Așa 
este ; dar, vă cam 
grăbiți. Dificilul pro
dus, care cintărește 
numai 5 kg, are în 
componența sa peste 
185 de repere ce ne
cesită nu mai puțin de 
1 500 operațiuni teh
nologice de finețe. 
Este cel mai mare 
succes, evenimentul 
nr. 1 al colectivului 
nostru. „Există și un 
eveniment nr. 2H". 
„Există. Jubileul pri
lejuit de cea de-a 
1 000-a pompă de in

jecție de acest fel pro
dusă la noi. Adică 
aici, la Sinaia".

— Lîngă cifra a- 
ceasta adăugați 100.

— Care reprezintă 
ce. Ion Stanciu ?

— Tot atîtea zile a- 
vans la lucrările celei 
de-a 4-a hidrocentrale 
de pe Olt. M-am re
ferit la cea care se 
construiește la Rîu- 
reni, județul Vilcea. 
Aici au fost turnați 
primii metri cubi de 
betoane din cei 176 000 
ce urmează să alcă
tuiască structura vii
torului baraj. După 
cum ne-a asigurat 
ing. Gh. Grigorcea, a- 
vansul izbutit este 
considerat doar o cotă 
de lansare pentru 
grăbirea ritmului de 
lucrări pe șantierele 
de lumină ale Oltu
lui.

— Mă Înscriu ș! eu 
cu o veste de șan
tier, solicită atenția 
Valerlu Stoiu, din 
Brăila...

— Despre e« est« 
vorba ?

— Despre construc
torii de locuințe.

— Ai mai „telecon- 
ferențiat" pe tema 
asta la sfirșitul anu
lui trecut.

— Nu-i vina mea că 
faptele lor mă silesc 
să revin. Concret : fl
data cu primele zile 
ale lui ’74 au început 
lucrările în noul car
tier de locuințe „Vi- 
ziru III". De la ing. 
Petre Mateescu am a- 
flat că aici se efec
tuează probele la pi- 
loți și continuă lucră
rile la fundațiile 
blocurilor D. 1, D. 2. 
D. 3, de cîte 10 etaje.

— Pentru că „vezi" 
și etajele viitoarelor 
blocuri, Încă o între
bare: cum va arăta de 
la... înălțimea fante
ziei proiectanților cel 
mai tinăr cartier brăi- 
lean ?

— Nu mă obligați să 
trec cu exactitate gra
nițele lui 1977, pentru 
că nu știu ultimul cu- 
vînt al constructorilor 
(in treacăt fie zis, ei

ÎN PORTUL CONSTANTA 

A ÎNCEPUT 
CONSTRUCȚIA DANEI 46

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scinteii", George Mihăicscu). — 
Colectivul de muncă de la între
prinderea de construcții hidroteh
nice Constanța, care lucrează la 
extinderea și modernizarea portu
lui, a atacat primul mare obiectiv 
al anului — executarea danei nr. 
46. Această dană, la care vor acos
ta nave de mare tonaj, va avea o 
lungime de 232 metri. Despre rit
mul de lucru pe șantier ne vor
bește un fapt semnificativ : la sfir
șitul zilei de 4 ianuarie constructo
rii au și montat primele 14 blocuri, 
de cîte 100 tone fiecare, la temelia 
danei, din toralul de 300.

IN SPRIJINUL
CELOR

CE STUDIAZĂ IN 
INVĂȚĂMINTUL 

DE PARTID
PROBLEME 
TEORETICE 

DE ACTUALITATE

au și devansat planul 
construcției de locuin
țe cu 80 de aparta
mente 1). Așadar, fără 
a mai socoti astfel de... 
rectificări, „Viziru III" 
va avea, pînă la data 
enunțată mai sus, 
4 672 apartamente. A- 
dăugăm : 56 săli de 
clasă, creșe cu 200 de 
locuri, grădinițe cu 
480 de locuri, 11600 
mp spații comercia
le...

— Poate că aveți ră
gaz și pentru un „ra
port" din una dintre 
cele mai nordice loca
lități ale țării, ne în
trerupe Gh. Parascan, 
din Suceava :

— Este vorba ?....
— ...despre primul 

raport de producție pe 
1974 la fabrica de tri
cotaje din orașul Și
ret. Primul raport — 
un succes ce merită 
consemnat : atingerea 
parametrilor tehnico- 
productivi aici cu 6 
luni mai devreme.

— Ce am mai pu
tea scrie alături ? — îl 
întrebăm pe Gh. Pa
rascan.

— Cred că ceea ce 
ne spunea tovarășul 
ing. Zamfir Dumitriu : 
acest avans cîștigat va 
da posibilitatea să se 
realizeze suplimentar 
circa 20 000 bucăți tri
cotaje.

— Ce ar fi să ad- 
miteți și un... film lin
gă aceste „rapoarte ?“

— Cine lansează su
gestia ?

— Vașlle Iancu din 
Vaslui.

— Iarăși 7
— Dacă ne lungim 

la vorbă...
— Perfect. Ne așe

zăm pe economii de 
transmisii începind 
din clipa asta...

— Mulțumesc de... 
amabilitate. Cu fil
mul însă tot nu vă 
las. Poftiți cu mine 
in sala de ședințe a 
Comitetului de partid

Iîîe TANASACHE
(Continuare 
în pag. a Vl-a)

BUCUREȘTI —ORAȘUL MEU
O vastă activitate 
educativă pentru 

formarea convinge
rilor ateist-științifice 

PROGRAMUL 
DE EDUCAȚIE 
COMUNISTA 
IN ACȚIUNE

Dezvoltarea gindirii 
economice — 

obiectiv esențial 
al propagandei 

de partid

IN PAGINA A TV-A

M-am născut și am cres
cut în inima vechiului 
București. Curtea in care 
mă jucam răzbea, despăr
țită doar prinitr-un gard 
șubred, în Piața Mare.

Pentru copilul care eram 
atunci, cu jumătate de 
veac in urmă, cele două 
zone delimitate. Curtea și 
Piața, existau ca două u- 
niversuri de-sine-stătătoa- 
re, mirifice, pline de a- 
tracții și de spaime.

Fundătura Bibescu-Vodă, 
unde locuiam, se afla la 
doi pași de Curtea Veche, 
de Biserica Domnească, 
de Hanul lui Manuc. Nu 
știam. Istoria încă nu se 
născuse pentru mine. Nici 
literatura. Abia după vreo 
douăzeci de ani aveam să 
descopăr „Craii de Curte- 

Veche", cartea prețioasă și 
fără pereche a lui Mateiu 
Caragiale.

Respiram, vedeam, pipă
iam aerul orașului meu 
atemporal, orașul copilă
riei. Mă identificam cu el. 
Se petrecea subtila osmoză 
a primelor trăiri și senza
ții din care se nasc iubi
rile de toată viața.

Sint atît de legată de 
orașul acesta incit nu mă 
mai întreb dacă-i frumos 
ori ba. Asta-i o întrebare 
bună pentru orașele alto
ra. Al tău, e al tău.

Dar cînd îi aud pe stră
ini lăudindu-1 pentru 
parcurile lui splendide, 
pentru salba de lacuri, 
pentru verdeața îmbelșu
gată, pentru sufletul lo
cuitorilor, pentru avuțiile 

lui de artă, pentru inti
mitatea plăcută a unor 
vechi localuri, îmi crește 
inima. Parcă aș avea vreun 
merit. Parcă eu l-aș fi 
făcut. Așa e dragostea.

Strimba noastră Cale a 
Victoriei m-a rîcîit tot
deauna. Orlcît au ampu
tat-o și au dres-o vechii și. 
noii edili, tot intr-un peș a 
rămas. Case mici, case 
mari, magazine, palate, 
vechi curți boierești, turnul 
Telefoanelor (ce uriaș era 
odinioară !), cafenelele lite
rare (in care mă Uitam 
tulburată prin geam), toată 
această arteră centrală 
pulsa și mă atrăgea, cu 
multele, zornăitoarele, scli
pitoarele el miraje. Am în
cercat s-o evoc intr-un 
poem „DIAMANTUL" : 

„Calea Victoriei, strimbă, 
șerpuitoare / ca o lagu- 
nă-nsorită-n amiază de 
mai, / cu țigăncile ei pes
trițe, carnale, / intinzind 
buchețele de violete, / cu 
scurgerea leneșă a zornăi

— însemnări de Maria BANUȘ —

toarelor / uniforme ofițe
rești și-a modei deceniului 
patru...".

Și azi pe Calea Victoriei 
e mare forfotă, și azi e o 
arteră centrală, importantă, 
dar parcă centrul de inte
res nr. 1 al bucureșteniior 
și al vizitatorilor s-a depla
sat spre Marile Bulevarde. 

Vecine, și oarecum parale
le, cele două căi din inima 
Capitalei iși dispută aten
ția și pașii trecătorilor, 
cumpărătorilor, ai amatori
lor de distracții.

Calea Victoriei Iși păs

trează grațiile ei vetuste, 
șerpuitoare, amintirile , ei 
parfumate, dar nu rămîne 
la ele. Face totul ca să 
tină pasul cu ziua de azi, 
cu stilul mai auster, recti- 
liniu și nervos al vieții 
contemporane. Se ține bine 
bătrîna...

Bulevardul e mai tinăr. 

mai dinamic, mai modern. 
Are avînturi temerare care 
culminează în verticala 
„Intercontinentalului" și în 
unduita cupolă a Teatrului 
Național, mult discutată de 
bucureșteni. Dar ochiul se 
familiarizează cu ceea ce i 
se părea, la început, o 
extravaganță. Jocul de 
linii, de proporții, din
tre cele două clădiri mo
numentale, de factură mo
dernă, se integrează pei
sajului exterior și celui 
lăuntric. Se întipărește pe 
retina copiilor, care cresc 
azi în București, și devine 
parte din bogatul lor fond 
aperceptiv. Cele două do
minante, pe verticală și o- 
rizontală, ale centrului de
vin, ca un dat natural, ca 
un pom și un tufiș, înge

mănate, zestre a primelor 
impresii, avuție a sufletului.

Marele bulevard „1848“, 
după ce curge și trece 
maiestuos printre bătrîne- 
le și forfotitoarele ostroa- 
ve ale Sfintului Gheorghe, 
Pieței Unirii și Tîrgului 
Vechi, reînviat de cițiva 
ani, iși continuă drumul 
intr-o albie largă, nouă : 
Magistrala Nord-Sud.

Există o intersecție, aoo- 
lo unde Magistrala taie 
Bulevardul Mărășești. Cînd 
ajung in punctul acesta, 
am totdeauna o stranie bă
taie a inimii, mai înceată 
sau mai repede (nu știu), 
numită, îndeobște, emoție.

Aici străvechea lume a 
plimbărilor din copilărie — 
cartierul parcului de la 
poalele Filaretului, străzi. 

ulicioare, In urcuș și co- 
boriș (curți suprapuse, 
trepte mucegăite, parcă 
am fi intr-un oraș de 
munte !), . bulevard provin
cial mărginit de arbori ve
nerabili, umbră deasă, 
binefăcătoare în zile toride 
— aici se întîlnește, cu 
lumea nouă a blocurilor, a 
pădurilor de blocuri, ce 
cresc ca din pămint, peste 
noapte, parcuri și scuaruri 
tinere, cu mult moloz și 
noroi, la început (ah, pro
vizoratele care durează !), 
și apoi umbra firavă a ar
buștilor și uriașele comple
xe comerciale și halele 
magazinelor universale cu 
aerul lor de „supermarke-
(Continuare 
în pag. a Vil-a)
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„FEUX" PESTE TREI DECENII

DIVERS
„Văd din nou 
oamenii!“

Ne scrie pensionarul Nicolae 
Dumitrescu din Pitești : „Cu 6 
ani în urmă, ochii mi-au fost 
acoperiți de cataractă, pierzîn- 
du-mi vederea. Tare greu am 
mai bijbiit în beznă. Acum cî- 
teva luni m-am internat la 
spitalul nr. 22 din București și 
asupra ochilor mei bolnavi s-au 
aplecat, cu o deosebită grijă, 
doctorița Ileana Marinov, dr. 
Pîntea și dr. Macarie. După o 
operație foarte grea, zeci de 
zile și nopți la rind, cei trei 
doctori au vegheat, pe rînd, la 
căpătîiul meu. De curind, pri
mul ochi operat mi-a fost des
coperit de pansament. încet, 
încet, bezna s-a împrăștiat. Am 
început să văd ! Văd din nou 
oamenii, mă văd pe mine în o- 
glindă și tare bucuros aș fi 
dacă despre -cei trei medici s-ar 
putea scrie un rind de mare 
mulțumire. Pentru că acum văd 
să citesc".

Pe ecranul 
radarului

Kilometrul 32, pe drumul 
national 15, la ieșirea din loca
litatea Sîngeorgiu de Mureș, tn 
numai 3 ore, serviciul de cir
culație a înregistrat următorul 
bilanf : 38 de autovehicule cir
culau cu defecțiuni tehnice, 22 
cu viteză excesivă, 40 transpor
tau ilegal persoane, iar un șo
fer era, pur și simplu, beat 
criță. In total, 120 de contra
venții și amenzi insumînd peste 
10 000 de lei. Și asta numai în 3 
ore ! Dacă sondajul ar fi durat 
3 zile, circulația s-ar fi mutat, 
probabil, pe stingă, pentru că 
ar fi fost prea multe autovehi
cule trase pe... dreapta.

Mandat
pentru 
un... poștaș

Ca factor poștal la oficiul 
P.T.T.R. nr. 9 Constanța, Radu 
Pisică mergea, în fiecare zi, cu 
fel de fel de mandate pe la nu
meroase adrese, unde achita di
ferite sume de bani. De Ia un 
timp, ce și-a zis Pisică ? Ce 
să-și mai omoare el picioare
le, ce să mai bată el pe la u- 
șile oamenilor, cînd ar putea să 
iscălească și singur mandatele, 
iar bănuții să-i bage in buzu
nar. Exact cînd semnătura lui 
(și avea Pisică ăsta un talent 
grafologic !...) Începuse să se 
înmulțească pe mandate, a pi
cat și pe numele lui un man
dat pentru... un an și jumă
tate !

Nu s-a ferit 
de „13“ și...

— Dă-mi haina, mă, ci-i a 
mea I

— Nu ți-o dau, că-i a mea I
— Ba-i a mea !
— Ba nu-i a ta l
Pină la urmă, organele de 

cercetare au stabilit că in cear
ta ș» încăierarea dintre Vasile 
Bogdan și Gheorghe Bucată 
din Vaslui primul îi furase, la 
înghesuială, o haină celui de-a1, 
doilea. Și tot organele de cer
cetare au mai stabilit că V.B. 
mai avea la activ 12 condam
nări. Urmează a 13-a. Ghinion, 
ce mai l

Enigma 
din poșetă

După o consultație la policli
nica spitalului din Hunedoara, 
Maria Lazăr s-a dus acasă și, 
cînd să caute ceva in poșetă, a 
găsit un portmoneu cu o sumă 
importantă de bani care nu-i 
aparținea. Exact în clipa 
cînd a intrat M.L. la miliție 
să anunțe „enigma" din poșetă, 
telefonul zbîrnîia insistent. La 
telefon — o salariată a policli
nicii, care reclama dispariția 
unui portmoneu cu bani. „Și 
doar l-am pus cu mina mea, in 
poșeta mea". L-a pus cu mina 
ei, dar nu in poșeta ei, ci in 
a Măriei Lazăr. O dublă coinci
dență : și poșetele, și portmo- 
neele erau absolut identice. 
Sîntem informați că producția 
de marochinărie va continua 
să se diversifice anul acesta, 
precum și la anul și la...

Opriți-l 
pe Gogu!

Încă din primăvara anului 
trecut, Gogu Costache, fost elev 
la o școală profesională din 
Capitală, a dispărut fără urmă. 
„Fără urmă" este un fel de a 
spune, întrucît urmele peregri
nărilor lui le-a simțit tatal sau, 
din comuna Căciulați—Ilfov, pe 
propriul buzunar, sub formă ae 
amenzi date de C.F.R. venț™! 
contravențiile lui Gogu. Ptna. 
acum, tatăl a plătit amenzi pen
tru . Caracal, Urziceni. Orăș- 
tie' A patra amendă n-a mat 
vrut s-o achite: „Poate așa o 
să-l prindă mai repede cefereul 
sau miliția Și o să mi-l trimită 
acasă, că i-am pregătit si eu o 
călătorie... la muncă !“.

Rubricâ redactata da

Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

Infiltrate la mare adîncime, apele 
provenite din bogatele precipita
ții ale Bihorului coboară spre șe
sul Crișurilor și, profitînd de o 
anomalie geotermică (temperatura 
scoarței crește cu un grad la fiecare 
20 de metri coboriți spre adîncurl, 
în loc de 33 de metri, cum e nor
mal), ating temperaturi care se 
apropie, pe alocuri, de punctul de 
fierbere 1 Bogat mineralizate, conți- 
nind substanțe tămăduitoare și a- 
vind proprietăți curative remarcabile, 
apele fierbinți își fac apoi loc spre 
lumină — fie prin izvoare naturale, 
cum se întîmplă la 1 Mai, unde a 
generat faimoasa rezervație natu
rală, cu specii de plante și animale 
care au supraviețuit mișcărilor geo
logice din era cuatemară, fie dato
rită intervenției omului, prin stră
pungeri artificiale ale rocilor.

Pentru apele termale din județul 
Bihor se propun (și au început să 
fie realizate) utilizări felurite — de 
la obținerea energiei electrice, ter- 
moficare, încălzirea halelor indus
triale, a serelor sau a locuințelor și 
pină la înființarea de ștranduri și 
piscine comunale. Dar rostul lor 
consacrat de tradiție și. totodată, de 
o promițătoare perspectivă rămîne 
cel balnear. Vindecările miraculoase 
care au sporit an de an renumele 
stațiunii Felix au făcut neîncăpă
toare vechile pavilioane. în anii din 
urmă s-au depus eforturi însemnate 
pentru lărgirea bazei de cazare și 
tratament ; există în prezent apro
ximativ 2 600 de locuri (acum zece 
ani erau doar cîteva sute...) și, pînă 
în 1980, mai sînt planificate Inves
tiții pentru încă cel puțin 3 750. în 
fața acestei veritabile explozii, arhi- 
tecții orădent și-au pus, în rînduri 
repetate, întrebarea privind capaci
tatea limită a surselor de ape, ca 
bază a sistematizării celor două sta
țiuni vecine. Această estimare a cres
cut de la o etaoă a discuțiilor la alta 
și a ajuns astăzi — cu șanse de a 
se stabiliza — la 12 000 de locuri.

A concepe și realiza un sistem de 
localități balneare care să servească 
simultan 12 000 de beneficiari nu este 
deloc simplu : la numărul pacienți- 
lor se adaugă cel al personalului 
complex de servire (aproximativ 
6 000), al membrilor familiilor aces
tora (12 000—18 000), ceea ce, dacă ți
nem seama și de locuitorii satelor 
învecinate, egalează populația unui 
oraș mijlociu. Devine evident că nu 
mai poate fi vorba pur și simplu de 
amplasarea cltorva noi hoteluri de 
cură, cu un număr mai mare sau mal 
mic de locuri, ci de dezvoltarea unul 
sistem urban cu funcțiune prepon
derent balneară, dar echipat com
plex pentru o populație care se va 
aoronia, peste două-trei decenii, de 
50 000 de oameni. Puși in fața unei 
asemenea perspective, edilii bihoreni 
au luat inițiativa organizării unei 
plenare a filialei Oradea a Uniunii 
arhitecților, la care au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, membri ai condu
cerii Uniunii arhitecților, specialiști 
din întreaga țară.

Dezbaterea purtată in fața plan
șelor și machetelor, după o vizită 
documentară la fața locului, a permis 
formularea unor orientări de princi
piu, a ridicat semne de întrebare la 
adresa unor propuneri, a contri
buit la clarificarea unor puncte 
de vedere. Astfel a fost subli
niată ideea necesității de a se studia 
sistematizarea întregului grup de lo
calități afectate de dezvoltarea sta
țiunilor, în corelare cu municipiul 
Oradea și cu sistematizarea terito
rială a județului. S-a arătat însă că 
această considerare a celor două 
stațiuni drept componente ale unui

sistem unic nu justifică și unificarea 
lor fizică, spre care păreau să tindă 
unele propuneri prezentate ; s-a gă
sit mai potrivit ca. cel puțin deo
camdată, atît Felix (sau Felix-l), 
cit și 1 Mai (sau Felix-2) să-și 
păstreze o personalitate distinctă, 
printr-o anume specializare a func
țiunilor. De pildă, dacă Felix va fi

La Oradea, arhitecții 
au dezbătut sistematizarea 
și dezvoltarea in perspectivă 

a cunoscutei stațiuni

orientată cu precădere spre trata
ment, 1 Mai să reunească dotările 
de agrement destinate orădenilor 
pentru a-și petrece sfirșitul săptă- 
mînii (paralel cu dezvoltarea altor 
zone și baze de agrement ale mu
nicipiului). Evident, nici această spe
cializare n-ar trebui dusă pînă la 
absurd...

Din discuții a reieșit că problemele 
de circulație vor putea fi soluționate 
prin devierea traficuluț rutier greu, 
pe un nou traseu al șoselei națio
nale, aflat în curs de realizare, care 
va ocoli Felixul, după cum electri
ficarea căii ferate Oradea—Felix și 
prevederea unei legături cu 1 Mai va 
fi In măsură să rezolve transportul 
în comun. Avînd in vedere specifi

cul celor două stațiuni este de o 
mare însemnătate ca, prin dezvolta
rea lor, potențialul balneoclimateric 
să nu fie in nici un fel afectat : deci, 
evitarea defrișărilor, a poluării, a 
transformării locului într-un cartier 
cu ținută urbană, apoj extinderea 
plantațiilor, întrepătrunderea vegeta
ție — spațiu construit, menținerea 
Unui regim mediu de construcție cu 
mai puține niveluri. Pentru majori
tatea celor care au luat cuvîntui nu 
a apărut ca necesară realizarea unui 
centru civic, cu funcțiuni similare 
unui centru orășenesc. în schimb, 
s-a impus ideea că orice dezvoltare 
a serviciilor și dotărilor din cele două 
stațiuni trebuie să pornească de la 
o cercetare minuțioasă, de profil 
psiho-sociologic, a cerințelor carac
teristice ale grupurilor de paciențl 
pe care îi polarizează stațiunea — și 
pentru a căror plăcută desfășurare a 
sejurului se face încă destul de pu
țin.

Rostul sistematizării este tocmai 
de a preveni consecințele nedarite 
ale unei creșteri accelerate care ar 
lua-o, la un moment dat, înaintea 
prevederii. Ritmurile intense ale dez
voltării localităților noastre nu fac 
decît să accentueze și mai mult în
semnătatea sistematizării — și. din 
păcate, pe alocuri, această conclu
zie a fost formulată abia după ce 
primele consecințe negative și-au fă
cut apariția. Este cu atît mai îmbucu
rător să constați că, în tot mai 
multe ocazii, sfatul specialiștilor este 
solicitat de îndată ce la orizont se 
arată semnele unei probabile evoluții 
tumultuoase — iar cazul stațiunii 
Felix este, in această privință, pil
duitor.

Arh. Gh. SASARMAN
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CE NOUTĂȚI OFERĂ, 
IA ÎNCEPUT DE AN, 

FABRICA „7 NOIEMBRIE» 
DIN SIBIU

Harnicul colectiv de muncă al 
întreprinderii „7 Noiembrie" din 
Sibiu se preocupă permanent 
de modernizarea și îmbunătă
țirea calității produselor, de ex
tinderea gamei sortimentale. 
Pină în 1975—1976, întreaga pro
ducție a fabricii va fi înnoită și 
modernizată. în prezent, aici se 
realizează 80 sortimente de 
ciorapi din bumbac, fire sinte
tice și fire supraelastice, pen
tru adulți și copii. O parte din 
producție este solicitată la ex
port în Austria. R. F. Germa
nia, Franța, Italia, Belgia și în 
alte țări.

Cu ce noutăți se prezintă în 
acest an fabrica sibiană ? Mai 
întîi, un nou produs intrat în 
producția de serie încă din pri
mele zile ale anului : ciorapi- 
pantalon supraelastici 
femei. Noul sortiment 
racterizează atît prin 
cît și printr-o mare 
tență la purtare. După cum 
ne spunea tovarășul loan Be- 
jenaru, director adjunct al fa
bricii, noi modele de ciorapi și 
șosete pentru adulți și copii 
realizate de creatorii întreprin
derii vor intra în producție în 
perioada imediat următoare. O 
mare parte din aceste noi mo
dele sînt realizate din fire su
praelastice. Și, în sfîrșit, o altă 
noutate, așteptată cu interes de 
cumpărători : în acest an vor 
fi introduse pe scară largă în 
fabricație produsele realizate 
din fire poliesterice obținute în 
țară, bine cunoscute prin fine
țea și rezistența lor.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii"

pentru 
se ca- 
finețe, 
rezis-
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Întimplârî dramatice 
în Bucegi 

care readuc în actualitate concluziile 
articolului: „încotro o apuci cînd poteca 
alpină te lasă... la jumătatea distanței ?“

Pe la începutul lunii 
noiembrie, cînd o 
toamnă frumoasă în- 
tirzia pînă și pe cres
tele munților, ne-am 
ocupat într-un scurt 
articol de starea ne
corespunzătoare a po
tecilor, semnelor de 
marcaj și indicatoare
lor din platoul Buce- 
gilor. Reamintim fina
lul acelui articol : 
„Pentru că ne aflăm, 
o știe toată lumea, in 
fața sezonului alb. 
dacă nu se iau măsuri 
— in aceste zile, cînd 
timpul mai permite — 
ninsorile abundente 
care se anunță vor ri
dica dificultăți de ne
învins în fața turiști
lor. Sînt necesare 
intervenții grabnice 
pentru verificarea ge
nerală a stării poteci
lor montane, a marca
jelor și indicatoarelor 
în așa fel incit aces
tea să fie măcar par
țial puse la punct 
pentru strictul nece
sar al drumețiilor 
montane In lunile de 
iarnă".

Ce a urmat ? Des
pre ce a urmat vă 
propunem să vorbim 
ceva mai tîrziu. Să 
relatăm mai întîi trei 
întimplări :

Prima : în ziua de 
23 decembrie 1973, doi 
studenți, ce se aflau în 
fața cabanei „Carai- 
man", au vrut să co
boare în Bușteni, pe 
Valea Jepilor. Nici o 
săgeată indicatoare nu 
i-a avertizat că acce
sul spre Bușteni pe 
această vale este in
terzis. Rezultatul 7 La 
numai 30 m de caba
nă, unul din tineri a 
alunecat pe o limbă 
de zăpadă, a căzut pe 
o serpentină și cîteva 
ore mai tîrziu a dece
dat.

A doua : în aceeași 
zi, alți doi tineri, care 
vizitaseră monumen

tul eroilor de pe Ca- 
raiman, s-au îndrep
tat spre cabană pe po
teca denumită „brînă". 
Cine încearcă să stră
bată această potecă 
vara, și cu atît mai 
mult iarna, se în
dreaptă sigur spre... 
sinucidere. Un ase
menea avertisment 
lipsește însă la ca
pătul potecii. Pe cei 
doi tineri i-a ajutat 
șansa de a fi auziți, 
după ce se prăbușise
ră, de cabanierul N. 
Sbârcea și de a fi 
salvați (la ora două 
noaptea !) cu ajutorul 
echipelor „Salvamont" 
din Sinaia și Bușteni,

A treia : O tînără 
studentă pornește de 
jos, de la capătul Văii 
Jepilor, spre cabana 
„Caraiman". în apro
pierea cabanei, terenul 
e alunecos, nu mai 
poate înainta și cade. 
Spre norocul ei, a fost 
auzită, s-a intervenit 
și a fost salvată. Exis
tența semnului „inter
zis" ar fi putut evita 
lntîmplarea.

Să vedem acum, 
după ce faptele pro
bează in mod evident 
justețea observațiilor 
din articolul nostru 
„Încotro o apuci cînd 
poteca alpină te Iasă... 
la jumătatea distan
ței ce ecou au avut 
la factorii în drept. 
Comitetele executive 
ale Consiliilor popu
lare Sinaia și Bușteni, 
vizate direct pentru 
lipsa de preocupare 
față de întreținerea 
potecilor din Bucegi, 
pentru absența unor 
marcaje n-au luat în 
considerație criticile 
și sugestiile din arti
col. în schimb, Oficiul 
județean de turism 
Prahova, sub semnă
tura directorului Ion 
Scăunaș, ne trimite 
un răspuns detaliat. 
„In zonele orașului Si

naia — se spune tn 
scrisoarea O.J.T. — 
starea potecilor este 
oarecum mai bine 
pusă la punct. Cît pri
vește sectorul în care 
trebuia să intervină 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular 
Bușteni, tovarășul 
vicepreședinte Barbu 
ne-a spus că din 
suma ce s-a re
partizat pentru efec
tuarea lucrărilor dc 
întreținere a potecilor 
și reparare a marca
jelor turistice nu s-a 
cheltuit decit o parte".

După citirea acestui 
răspuns e nevoie de 
încă o precizare : 
toate cele trei acci
dente s-au înregistrat 
în zona montană afla
tă în grija „economu
lui" vicepreședinte dc 
Ia Bușteni. Cine și 
cînd i-a cerut Consi
liului popular al ora
șului Bușteni să facă 
economie la fonduri 
destinate executării 
unor lucrări menite 
să apere viața turiști
lor ? In platoul Buee- 
gilor urcă anual 'circa 
o jumătate de milion 
de turiști. Viața lor nu 
trebuie sub nici o 
formă pusă în pericol 
tocmai de cei care au 
obligația s-o apere : 
organizatorii turismu
lui și administratorii 
potecilor montane. 
Dacă există gesturi și 
acte care nu pot fi 
preîntîmpinate (și din 
păcate unii tineri își 
propun tot felul de 
acte de bravură cînd 
ajung pe. munte) e de 
datoria celor care răs
pund de administrația 
muntelui să facă totul 
pentru a-i feri de pe
ricole pe cei care se 
supun disciplinei și 
regulilor de drumeție 
montană.

Constantin 
PRIESCU

care vor fi depuse la direcțiile a- 
gricole județene pentru a se 
preveni însămînțarea altor culturi 
pe terenurile respective. în jude
țele Brașov, Suceava, Harghita, Co- 
vasna, Satu-Mare au fost organi
zate ferme specializate, delimitin- 
du-se cele mai potrivite terenuri 
pe care au fosț executate arături 
de toamnă. Mare parte din aceste 
terenuri au și fost date în primire 
șefilor de ferme, pentru a se putea 
ocupa de fertilizarea lor și de or
ganizarea muncii in acord global.

Sînt însă județe în care nu s-a 
urmărit concentrarea in ferme a 
culturii cartofului, ajungîndu-se 
chiar la o dispersare a suprafețe
lor în mai multe unități. Astfel, în 
județul Teleorman, care avea ca 
sarcină să cultive doar 100 hectare 
cu cartofi de toamnă în regim spe
cial, s-a repartizat aceeași suprafață 
'In zece cooperative agricole. De a- 
semenea, în județul Hunedoara 
s-a prevăzut ca din suprafa
ța totală cultivată cu cartofi 
în cadrul unei cooperative agri
cole să se rezerve un lot care 
să fie declarat „record". Or, dacă 
se dispersează' această cultură pe 
suprafețe mici, nu mai există con
diții să se aplice mecanizarea : iar 
adesea — lucru constatat și în alți 
ani — terenul respectiv este consi
derat ca ceva auxiliar, lucrările 
fiind neglijate. Situația mai poate 
fi îmbunătățită. O dovedește expe
riența județului Cluj. Și aici, ini
țial, suprafața repartizată ca sar
cină specială a fost dispersată în 50 
de cooperative agricole. La inter
venția centralei, cultura a fost con
centrată în numai 13 cooperative a- 
gricole. De la bun început trebuie

înțeleasă necesitatea de a se înfiin
ța ferme specializate sau mixte, cu 
suprafețe mai mari, deoarece numai 
în acest fel se poate organiza te
meinic munca, pot fi folosite mijloa
cele mecanizate la plantat, la execu
tarea lucrărilor de întreținere și la 
recoltat, în vederea realizării pro
ducției planificate.

© FAPTE
© OPINII
© PROPUNERI

• Pe primul loc în întrecere!s M A G“«honț, județul 
Arad, a îndeplinit planul de producție pe anul 1973 în nouă luni și 
jumătate, situîndu-se astfel pe primul loc în întrecerea pe județ. 
Printr-o mai bună organizare a muncii, harnicii mecanizatori au efec
tuat, pînă în prezent, reparații la 80 la sută din utilajele necesare 
următoarei campanii agricole. (Ion Coțol, comuna Gurahonț, județul 
Arad).

© An nou în case noi! De?i sintem Sn prlmele zila aIa 
anului, constructorii din Rădăuți au predat beneficiarilor, cu 
3 luni înainte de termen, 40 de apartamente din planul pe 1974. (Radu 
Cenușă, secretarul organizației de bază a P.C.R. de la șantierul de 
construcții Rădăuți, județul Suceava).

® Solicitam conducerii întreprinderii de transport București 
să schimbe actualul capăt de linie al traseului autobuzelor nr. 42 în 
zona blocurilor de locuințe Ozana (Titan). S-ar asigura. In acest fel, 
și pentru cetățenii de aici, o mai bună legătură cu centrul orașului. 
(Un grup de cetățeni. Aleea Giurgeni, cartierul Titan, București).

© Cele 20 de inovații aPUcateîn timP la între* 
prinderea „Electroprecizia“-Săcele, județul Brașov, aduc economii de 
peste 4 milioane de lei anual. (Florica Crăciun, muncitoare).

® Pe trotuarul... neglijenței. De multă vreme-la con” 
slliul popular comunal se discută despre amenajarea unui trotuar pe 
drumul ce face legătura între localitatea Moftinul Mic și gara din 
satul Domănești. în timp ce plăcile de beton pentru trotuar stau de 
luni de zile în stivă la marginea satului, cetățenii (printre care foarte 
multi elevi) sînt nevoiți să circule pe partea carosabilă, fiind supuși 
accidentării. (Vasile Țibirnă, muncitor, comuna Moftinul Mic. județul 
Satu-Mare).

© Bilanț rodnic Colectlvul de muncă al întreprinderii me
canice de material rulant-Pașcani. prin aplicarea Unor măsuri de mo
dernizare a producției, a obținut, pînă în prezent, un avans de 3 luni 
în întrecerea pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen și un 
spor de peste 14 milioane lei la producția globală. în acest an, 
ne-am propus să realizăm o producție globală cu 10 la sută mal mult 
fată de realizările anului 1973. (Vasile Teșu, inginer).

© Propunem organelor C.F.R. să analizeze posibilitatea în
ființării la trenurile de persoane și accelerate a unor compartimente 
destinate în exclusivitate mamelor cu copii mici. S-ar evita astfel 
multe dintre neajunsurile pe care le ridică. în prezent, călătoria cu 
trenul a celor mai mici cetățeni ai tării. (Suzana Rozini, București).

© Autoutllnro. Recent> Inginerii Gh. Ciurdaru și Al. Marti-
nescu din cadrul întreprinderii „ProgresuT'-Brăila au realizat. în ca
drul acțiunii de autoutilare. o mașină de prelucrat lăcașele de rul
menți ale platformele? și șasiurilor de la excavatoarele hidraulice, 
mașină ce se aducea din import. Prin intrarea acesteia în funcțiune 
se va asigura o creștere a productivității muncii cu 3 la sută. (Ion 
Smeu, tehnician).

• După cum vrea șoferul ? Conducătorul auto de pe 
mașina întreprinderii de transporturi auto Reșița, cu care sînt' trans
portați muncitorii mineri din comunele Lupac, Vodnic, Girliște etc., la 
Ocna de Fier, județul Caraș-Severin, nu respectă programul și grafi
cul de circulație, nu oprește în toate stațiile sau, uneori, nu mai cir
culă deloc, mai ales in schimburile de noapte. Pentru el. normele de 
disciplină a muncii nu sînt oare obligatorii ? (Carol Brîndza. teh
nician).

® 1 480 000 dO l@i econ<>mil au realizat, Imanul 1973, ce
tățenii comunei Nădrag, județul Timiș, în cadrul acțiunilor patriotice 
întreprinse pentru mai buna gospodărire a localității. Cu sprijinul să
tenilor s-au construit 2 000 mp trotuare din plăci de beton. 6 000 mp 
străzi, o stație de autobuze în satul Crivina, 2 poduri peste, riul Nă- 
drăgel. s-au amenajat 4 ha spatii verzi, s-au plantat 2 000 pomi etc. 
(Iancu Milentie, comuna Făget, județul Timiș).

® Timp (Î6 5 Zi!&, rafinaria Dărmănești, județul Bacău, 
poate funcționa la întreaga capacitate numai cu combustibilul econo
misit într-o perioadă de 11 luni. (Gheorghe Gorban, economist).

gim special. Este necesar ca, in 
timpul cel mai scurt, să se stabi
lească cu exactitate cantitățile ne
cesare pentru cultura cartofului ; 
acestea să fie date în primire șefu
lui de fermă care, pe baza analizei 
soiului, să organizeze aplicarea lor. 
în, aceste zile trebuie acționat cu 
hotărîre în vederea transportării,

Trei vagoane de cartofi 
la hectar!

Concentrarea producției Și deli
mitarea suprafețelor trebuie să fie 
urmate de măsuri organizatorice și 
tehnice care să permită executarea 
tuturor lucrărilor de care depinde 
obținerea unor recolte mari la hec
tar. Fertilizarea este principala 
măsură agrotehnică de care depin
de nivelul recoltei. Pentru supra
fețele cultivate în regim special au 
fost repartizate cantități mai mari 
de îngrășăminte chimice, astfel ca 
sâ se poată realiza și chiar depăși 
sarcina de a se obține 30 000 kg la 
hectar. Neajunsul este că Ministe
rul Agriculturii și organele sale ju
dețene au repartizat cooperativelor 
agricole de producție îngrășămintele 
chimice pe total culturi, fără a 
evidenția separat ce cantitate este 
destinată cartofilor cultivați in re

pe terenurile prevăzute a se cultiva 
cu cartofi, a gunoiului de grajd. 
Este ingrășămintul care permite 
obținerea unor recolte mari și si
gure. De aceea, în perioada de 
iarnă vor trebui folosite din plin 
mijloacele de transport — căruțe, 
sănii, remorci trase de tractoare — 
pentru a se transporta la cîmp can
tități cit mai mari de îngrășăminte 
națurale.

Aplicarea unei tehnologii adecva
te este de cea mai mare însemnă
tate pentru obținerea unor produc
ții maxime la cartofi. Institutul de 
cercetări pentru cultura cartofului 
și sfeclei de zahăr a elaborat o teh
nologie specială prin aplicarea că
reia să se poată obține 30 000 kg 
tuberculi la hectar. în cursul lunii 
ianuarie se va organiza, în fiecare

județ, o instruire practică a tuturor 
cultivatorilor de cartofi, a specialiș
tilor care conduc fermele și a șefilor 
de secții S.M.A., care servesc ferme
le respective, în care va fi dezbătu
tă tehnologia culturii cartofilor. Me
todele de lucru trebuie cunoscuta 
temeinic și de țăranii cooperatori, de 
mecanizatorii din S.M.A. și de că
tre muncitorii din I.A.S. care lu
crează în fermele specializate in 
cultura cartofului. Un bun prilej 
pentru aceasta îl constituie cursu
rile invâțămintului agrozootehnic, 
care trebuie să prevadă lecții spe
ciale privind tehnologia cartofului. 
Fiecare șef de fermă specializată 
în cultura cartofilor să se preocupe 
ca toți lucrătorii fermei să fie bine 
pregătiți pentru a aplica tehnologia 
acestei culturi. Aceasta îi va da 
certitudinea că, în toate acțiunile 
tehnice pe care le va întreprinde, 
pe terenurile respective se vor 
realiza producțiile prevăzute.

Realizarea sarcinilor trasate de 
conducerea partidului de a se ob
ține 30 000 kg cartofi la hectar, pe 
o suprafață de 40 000 ha. trebuie 
privită cu cea mai mare răspundere 
de către comitetele județene de 
partid. Datoria lor este să urmă
rească în permanență cum au orga
nizat direcțiile agricole concentra
rea suprafețelor, cum se organizea
ză formațiile de muncă și ce se în
treprinde pentru buna desfășurare 
a lucrărilor de sezon, de pildă, 
fertilizarea. De modul în care se 
acționează de pe acum, de aplicarea 
pas cu pas a măsurilor stabilite de
pinde mult succesul acestei acțiuni 
de mare importanță pentru asigu
rarea de producții sigure de cartofi 
destinate fondului central și, deci, 
aprovizionării populației.

O expresie concrete a modernizării comerțului tirgoviștean: interiorul noului magazin alimentar cu autoserviră Foto ; S. Cristian
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COMPETITIVITATEA ÎNCEPE 
CU BUNA ORGANIZARE...

Realizarea planului de export pe 
noul an impune aplicarea unor mă
suri complexe, între care, organi
zarea judicioasă a activității in a- 
cest domeniu, la toate nivelurile, 
în strînsă legătură cu o asemenea 
cerință majoră se cuvine să remar
căm faptul că etapele organizatorice 
succesive care au avut loc au dus 
la cristalizarea unei structuri a ac
tivității de comerț exterior bine gîn- 
dite — cadru favorabil îndeplinirii 
în bune condiții a obiectivelor tot 
mai importante atît din domeniul 
exportului, cit și din cel al impor
tului de mărfuri. Au sporit atribu
țiile și competentele diverselor eșa
loane : Ministerul Comerțului Exte
rior, ministere economice, centrale 
industriale, unități productive. între
prinderi de comerț exterior. S-au 
înlăturat în mare măsură acele situa
ții în care existau unități de comerț 
exterior cu profile suprapuse sau 
paralele de activitate — și aceasta, 
prin gruparea mai judicioasă, pe 
unități, a produselor ce consti
tuie obiectul tranzacțiilor perfec
tate cu străinătatea (de pildă, 
întreprinderea de comerț exterior 
„Industrialexport" comercializează 
azi pe piața externă, alături de uti
lajul petrolier, și utilaj chimic și 
utilaj minier, produse care, pînă la 
noua reorganizare, se exportau de 
Întreprinderile de comerț exterior 
„Petrom" și. respectiv, „Mecano- 
exportimport"). Progrese substanțiale 
s-au înregistrat și în privința lichi
dării unor acțiuni necorelate de 
export sau import Un element 
esențial de care s-a ținut seama in 
procesul de îmbunătățire a organi
zării îl reprezintă formele de co
merț exterior practicate pe piețele 
externe in momentul actual ; ca 
atare, noua organizare se orientează 
spre asemenea profile, spre aseme
nea specializări care să se poată ra
corda cu cele de pe piețele străine.

Dar analiza atentă a situației de

fapt relevă că în domeniul organi
zării activității de comerț exterior 
mai sînt incă unele lucruri de pus 
la punct ; iar soluțiile trebuie apli
cate neintîrziat, pentru că orice „ve
rigă slabă" în ansamblul organizato
ric poate avea consecințe negative 
nu numai pe planul îndeplinirii 
sarcinilor cantitative de export-im
port. dar, mai ales, pe planul creș
terii în ritm rapid a eficienței eco
nomice. Despre ce este vorba 7

Mai întîi, trebuie arătat că și 
acum sînt cazuri în care una și a- 
ceeași categorie de produse sau 
chiar aceleași produse se exportă 
sau se importă de mai multe între
prinderi de comerț exterior. Aseme
nea paralelisme se întîlnesc, bună
oară, în activitatea întreprinderilor 
„Tehnoimportexport". pe de o parte, 
și „Romchim", „Metarom" și „Rom- 
energo“, pe de altă parte ; apoi, o 
serie de utilaje miniere se exportă 
atît de ..Industrialexport", cît și de 
,,Geomin“ ; în fine, pentru a în
cheia șirul exemplelor, amintim că 
și întreprinderile de comerț exterior 
„Mercur", „Eximcoop" și „Icecoop" 
realizează uneori aceleași schimburi 
de mărfuri cu firme din alte țări — 
schimburi de confecții, de pildă.

Nu trebuie aduse prea multe ar
gumente pentru a se înțelege ce ur
mări are această situație. Cea mai 
importantă dintre ele constă în di
minuarea eficientei unora dintre 
operațiunile de comerț exterior. 
Recent, „Tehnoimportexport" și „E- 
lectronum", deși au tratat cu 
același furnizor extern importul 
unor cantități din același pro
dus, totuși au ajuns la prețuri 
diferite în cele două contracte. 
După cum. diferite sînt și prețurile 
la care se realizează schimburile de 
confecții de fiecare din cele trei în
treprinderi amintite mai înainte — 
„Mercur", „Eximcoop", „Icecoop". 
De remarcat, totuși, că prin măsuri 
stabilite recent se urmărește tocmai

eliminarea tuturor cazurilor de pa
ralelisme în operațiunile de import 
sau export — acolo unde asemenea 
situații se mai mențin — o mai bună 
coordonare a acțiunilor de comerț 
exterior.

Aducem în discuție și un alt as
pect al problemei. în urma ultimei 
reorganizări, în unele unități de 
comerț exterior au dispărut com
partimentele de marketing (studiul 
pieței, al conjuncturii), adică acele 
resorturi care puteau oferi întreprin
derii respective un sumum de ele
mente absolut necesare in momen
tul tratării cu partenerii externi, 
perfectării tranzacțiilor. Un exem
plu. La ..Industrialexport". pentru 
studiul pieței externe este repartizat 
un singur om. Ne interesăm : lucră
torul respectiv mai are și alte sar
cini 7 Desigur, urmărește derularea 
unor contracte. în cadrul unui ser
viciu operativ. Cu alte cuvinte, nu
mai de marketing nu poate fi vorba 
la această întreprindere. Lucrurile 
sint cu atît mai de neînțeles, cu cit 
în domeniul comercializării utilaje
lor chimice și a celor miniere pe 
piața externă — sarcină ce revine 
„Industrialexport“-ului — ne aflăm 
la început, iar obiectivele stabilite 
în această privință sint de mare în
semnătate. Totuși, cum se face a- 
cum studiul pieței externe la aceas
tă întreprindere 7 Folosindu-se da
tele furnizate de Institutul de stu
diu al conjuncturii pieței internațio
nale. informațiile culese cu ocazia 
diverselor deplasări peste hotare. în 
perspectivă urmînd a se constitui și 
un compartiment propriu de marke
ting. Este insuficient, iar situația se 
cere îmbunătățită neintîrziat (in ca
drul schemelor aprobate) — din 
cel puțin două motive; în primul 
rînd, pentru că la exportul de utilaj 
chimic s-a prevăzut în acest an o 
creștere de 12 la sută față de anul 
trecut și, în al doilea rînd. deoarece 
cursul de revenire la exportul de

utilai minier și chimic este încă mai 
puțin favorabil comparativ cu expor
tul de utilaj petrolier.

încă o problemă importantă : dis
pun întreprinderile de comerț 
exterior de o structură optimă 
a personalului pentru îndeplini
rea sarcinilor mari stabilite în 
1974 și in continuare 7 Această pro
blemă se impune cu atît mai mult 
cu cît sporurile prevăzute la export 
pentru anul care a început trebuie 
realizate, în mare măsură, prin ob
ținerea unor prețuri externe supe
rioare ; deci accentul se pune, mai 
mult ca oricînd, pe creșterea eficien
ței fiecărei operațiuni în parte, 
în această ordine de idei este semni
ficativ exemplul întreprinderii „Teh
noimportexport", unde, realizîndu-se 
acel raport optim în structura per
sonalului, rezultatele obținute sînt, în 
ansamblu și în amănunt, dintre cele 
mai bune.

Desigur, vorbind despre organiza
rea activității de comerț exterior, 
s-ar putea ridica și alte probleme, 
între care : cuplarea în aceeași uni
tate, respectiv în cadrul serviciilor 
operative, a importului și exportului 
unor mărfuri sau grupe de mărfuri 
similare ; necesitatea unor măsuri 
de simplificare a circuitului hîrtiilor 
și informațiilor în întreprinderile de 
comerț exterior și între acestea și 
minister, centrală, unități producti
ve ; cerința creșterii responsabilității 
pe diverse eșaloane organizatorice 
ș. a. Un lucru este sigur : s-au ob
ținut progrese substanțiale, dar or
ganizarea în detaliu a comerțului 
exterior poate fi îmbunătățită în 
continuare. Cu cît aceste perfecțio
nări . vor fi mai repede înregistrate, 
cu atît efectele în creșterea volumu
lui și eficienței comerțului nostru 
exterior vor fi mal mari.

Dan MATEESCU

Deși se fabrics de puțin timp, excavatoarele P/S 601, realizate la întreprinderea „Progresul" din Brăila, și-au 
cîștigat un bun renume pe piața internațională

O CERINȚĂ DE BAZĂ A ACTIVITĂȚII DE EXPORT

Contractarea din timp, corelată 
cu studierea conjuncturii

PROSPECT COMERCIAL

„I L E X I M“
Am avut zilele tre

cute o convorbire cu 
tovarășul Gheorghe 
lonescu, directorul în
treprinderii de comerț 
exterior „ILEXIM", la 
sediul acestei unități, 
din București, ștr. 13 
Decembrie nr. 3—5. 
De la bun început in
terlocutorul a ținut să 
precizeze :

— „ILEXIM" este o 
unitate cu profil ex
clusiv de export, 
subordonată Ministe
rului Comerțului Ex
terior. Activitatea 
noastră este foarte di
versificată. Exportăm 
— în principal — pro
duse realizate în 40 
de grupuri de între
prinderi ale industriei 
locale, dar și mărfuri 
ale unităților Ministe
rului Industriei Ușoa
re, Ministerului Eco
nomiei Forestiere și 
Materialelor de Con
strucții, Trustului 
GOSTAT și ale altor 
departamente.

— Care sint princi
palele produse din no
menclatorul de export 
al „ILEXIM" ?

— Avem o structură 
a mărfurilor oferite la 
export cu o paletă ex
trem de largă — circa 
4 000 de articole din 
aproape toate dome
niile de producție. De 
pildă, exportăm mobi
lă ; covoare de tip o- 
riental și „folclorice" : 
Împletituri din răchi

tă. papură, foi de po
rumb, fibre vegetale ; 
materiale de construc
ții ; articole din cau
ciuc și mase plastice ; 
sticlărie, ceramică, ar
ticole de sport și 
camping ; produse chi
mice și agro-alimen- 
tare ; scule și unelte ; 
textile artizanale și 
confecții ; produse de 
mină și de carieră ș.a.

— Existența unui 
nomenclator atît de 
larg impune, desigur, 
o preocupare deosebi
tă pentru prospectarea 
piețelor externe, pro
pagandă fi promova
rea exportului...

— Așa este. De a- 
ceea, participăm la 
tîrguri și expoziții in
ternaționale. organiza
te pe aproape toate 
continentele lumii. A- 
nul trecut am partici
pat la 48 de aseme
nea manifestări eco
nomice — la Frankfurt. 
Miinchen, Hanovra. 
Hamburg, Paris. Me- 
xico-City, Bruxelles. 
Tripoli, New York. 
Milano, Malmo ș.a. 
unde produsele pre
zentate de „ILEXIM" 
au întrunit aprecieri 
favorabile. Iată. de 
pildă, ce scria ziarul 
suedez ..Dagbladet" 
din Malmo, referin- 
du-se la unele din ex
ponatele „ILEXIM" : 
„Se vede gustul și tra
diția artizanilor ro
mâni care pot rivaliza

cu toți artizanii din 
lume". La tîrgul in
ternațional de la Bru
xelles. întreprinderii 
noastre i s-a decernat 
cea mai înaltă distinc
ție : „Diploma de o- 
noare și medalia de 
aur pentru buna pre
zentare a produselor".

— Pe piața externă 
există o puternică 
concurență comercia
lă ; cum acționați pen
tru a o înfrunta cu 
succes ?

— Mai întîi. influen
țăm producătorii pen
tru a fabrica mărfuri 
adaptate cerințelor fie
cărei piețe ; apoi, ac
ceptăm realizarea u- 
nor produse după 
mostrele partenerilor 
străini ; în fine, lan
săm pe piața externă 
sortimente noi. de ca
litate, adaptate gustu
rilor, preferințelor, 
modei. Ca rezultat al 
acestor acțiuni., am 
reușit să lărgim consi
derabil aria geografi
că a activității între
prinderii, exportînd 
produsele noastre în 
numeroase țări, între 
care : U.R.S.S., R.F.G., 
Anglia, Olanda, Belgia, 
S.U.A., Canada, Japo
nia, Algeria. Maroc. 
Tunisia, Libia ș.a. In 
1973, am exportat un 
volum de mărfuri de 
circa 3 ori mai mare 
decît cel din 1969.

Radu HORIA

Produse ale industriei electrotehnice românești — mărfuri care se exportă 
în zeci de țări ale lumii
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Livrări la export
• AUTOTURISME 

DE TEREN. între
prinderea mecanică 
Muscel din Cimpulung 
a livrat luni în S.U.A., 
Libia și Olanda pri
mele automobile „Aro- 
240“ și „M-461" din 
producția noului an. 
Totodată, a fost pregă
tit pentru expedierea 
în R. D. Germană un 
alt lot de automobile. 
Deosebit de semnifi
cativ este faptul că 
in acest an volumul 
exportului de autotu
risme de teren și pie
se de schimb va 
spori cu 55 la sută 
față de realizările a- 
nului trecut, iar nu
mărul țărilor din Eu
ropa, Asia, America 
și Africa, unde auto
mobilele „Aro-240" și 
„M-461" sint intens

solicitate, va crește cu 
mult.
• MAȘINI ȘI UTI

LAJE. In planul de 
export pe anul în curs 
au fost incluse o se
rie de produse noi, 
eum sînt : strungul 
carusel de 1 250 mm 
cu comandă numerică, 
mașini de rectificat în 
variante constructive 
mult îmbunătățite, 
mașini de alezat și 
frezat In 1973, mași
nile de rectificat au 
fost livrate pentru 
prima dată unor par
teneri externi. Trac
toarele de 130 și 45 
CP, mașinile electro
nice de calcul, strun
gurile automate au 
pătruns pe piețele 
multor țări. Creșteri 
substanțiale la export 
înregistrează și țevile

de foraj, profilele, ben
zile, sîrma pentru con
ductori electrici și al
tele.

• LAMINATE. în 
nomenclatorul comer
cial al întreprinde
rii „Metalimportex- 
port" au fost incluse 
260 de produse, într-o 
gamă tipodimensională 
care se execută în con
formitate strictă cu 
prevederile normelor 
internaționale. Drept 
urmare, importante 
cantități de laminate 
au pătruns pentru 
prima dată pe piața 
S.U.A., precum și In 
unele țări din Europa 
și Asia. Numărul par
tenerilor în exportul 
le produse metalur
gice românești se ci
frează astăzi la peste 
600 de firme, din nu
meroase țări.

Sugestia de a întreprinde o anche
tă pe această temă aparține unui 
tovarăș cu muncă de răspundere in 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții. Acesta 
ne spunea : „Știți că cea mai mare 
parte din mobila de export este li
vrată netapițată 7 N-avem stofă în 
cantitățile și, mai ales, in sortimen
tele cerute de beneficiari".

Părea a fi o afirmație exagerată. 
Cum adică : industria țării (in
clusiv industria ușoară), care a 
rezolvat probleme de cea mai 
mare complexitate tehnică, se po
ticnește — unde 1 — în lărgirea ga
mei de sortimente la stofa de 
mobilă 7

Cum se face că principalele țări 
exportatoare livrează mobilier tapi- 
țat în proporție de 40—50 la sută, iar 
noi, doar de 12 la sută 7

După cum se știe, condițiile unui 
export avantajos, rentabil, sint între 
altele : prospectarea și adaptabilita
tea rapidă la cerințele pieței exter
ne ; asigurarea la termen și in sor
timente variate a materialelor incor
porate în produsul exportat : costuri 
de fabricație avantajoase, competiti
ve. Să le analizăm pe rind. ,

Prospectarea și adaptabilitatea. Nu 
s-ar putea spune că Ministerul In
dustriei Ușoare și centrala industria
lă de resort n-ar cunoaște cerințele 
pieței externe în materie de stofă de 
mobilă (sortimente, contexturi, nuan
țe ș.a.). Dimpotrivă ! Bunăoară, în 
ultimii trei ani, la expozițiile inter
naționale de mobilii de la Leningrad, 
Moscova. Milano, Kbln, Paris au fost 
prezențl. alături de furnizorul de mo
bilă („Tehnoforestexport"), și repre
zentanți ai industriei ușoare. Cu alte 
cuvinte, au venit, au văzut și au tras 
concluzii. Dar încă de la aceste ex
poziții internaționale s-au conturat 
două puucte de vedere (unul al 
„Tehnoforestexport", altul al indus
triei ușoare), nu intru totul divergen
te, însă îndeajuns de deosebite și 
de... rigide pentru a nu se rezolva 
problema stofei de mobilă. De 
pildă, „Tehnoforestexport", obser- 
vînd că marea majoritate a ex
portatorilor externi folosesc în ge
nere stofe pe bază de fire și fibre 
sintetice, dar că se fac puternic sim
țite și cereri de stofă pe bază de 
lină și bumbac, a Început să ceară 
industriei ușoare cantități sporite de 
stofă din această categorie de ma
terii prime. Este o cerere economică? 
tn toată lumea se merge pe redu
cerea consumurilor de lină și bum
bac. materii prime deficitare In a- 
ceastă chestiune industria ușoară a 
fost consecvent principială. încercind 
să determine fabricantul de mobilă 
și pe exponentul său in export să

renunțe la această cerință. Dar 
industria ușoară n-a perseverat 
pipă la capăt. A respins o cerere 
nejustificată, dar n-a înaintat, la vre
me, alta, către industria chimică, 
prin care să-i solicite acesteia să în
treprindă cercetări pentru noi mate
rii prime necesare lărgirii sortimen
telor de stofă de mobilă. Și astfel, 
prospectarea pieței în comun (repre
zentanți ai economiei forestiere și ai 
industriei ușoare) a rămas, praotic. 
fără finalizare.

Sortimente variate, livrate la timp. 
La Ministerul Industriei Ușoare și la 
„Tehnoforestexport" ni s-au arătat 
cîteva colecții de mostre de stofă de

Acum, la începutul anului 1974. cel 
de-al patrulea an al cincinalului, un 
„tur de orizont" asupra soluționării 
problemelor majore de care depinde 
creșterea cu 41,3 la sută a volumu
lui total al comerțului exterior, ex
portul urmînd să sporească cu 43,5 
la sută față de 1973, evidențiază mul
tiple aspecte pozitive. Se desprinde 
cu pregnantă că unitățile cu res
ponsabilități în acest domeniu au a- 
cordat o maximă importantă unei 
sarcini majore subliniate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — și anu
me, încheierea rapidă a operațiunii 
de nominalizare pe produse a În
tregului volum de mărfuri pentru 
export și urgentarea contractării 
produselor respective cu beneficiarii 
externi. O dovadă a unor aseme
nea rezultate o oferă întreprinderea 
de comerț exterior „Mecanoexport- 
import", al cărui director general, 
ing. Theodosie Ghirescu, ne-a spus :

— Diversitatea produselor expor
tate, sarcinile însemnate de plan au 
impus din partea noastră o organi-
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produce industria ușoară, nu ceea ce 
[abrică in mod curent sau la cerere. 
E un catalog de fațadă, pentru ochii 
lumii. Și pentru că veni vorba de 
prețuri, de rentabilitate, o observație 
absolut necesară : metodologia de 
stabilire a prețurilor Ia stofă nu 
este de natură să stimuleze exportul 
de mobilă tapițată. întreprinderile 
producătoare de mobilă achizițio
nează stofa la prețul de livrare (cu- 
prinzînd și impozitul pe circulația 
mărfurilor) ceea ce este evident o 
greutate în exportul mobilei finite. 
De fapt, vorbind de rentabilitate, a- 
ceasta nu trebuie privită la nivelul 
unei întreprinderi sau al alteia.

MU IN „HAINE HIBE
...ADUCE „PETE NEGRE'

IN BENEFICII
mobilă românească. Recunoaștem 
deschis că am rămas consternați. A- 
ceste colecții cuprind o multitudine 
de sortimente — stofe de cele mai 
diferite combinații și nuanțe, cu mo
tive florale, geometrice și în dungi... 
Cum să te plîngi de lipsa varietă
ții 7

— Cum vedeți, cataloagele sînt bo
gate. însă, atunci cînd clientul ex
tern se fixează Ia un sortiment dc 
stofă, reprezentantul industriei ușoa
re afirmă că... nu poate fabrica sorti
mentul în cantitatea cerută sau chiar 
deloc — și tranzacția cade. (dr. ing. 
Petru Suciu, directorul general de la
„Tehnoforestexport").

— E o problemă. Fabricilor noastre
nu le convine 
ment de stofă 
rentabil, (ing. 
nu. directorul 
industriale a

să producă nn sorti
ta cantități mici. Nu-i 
Georgeta Cristolovea- 

general al Centralei 
mătăsii. inului si

cînepii).
Devine astfel clar cum stau lucru

rile. Catalogul de mostre pe care-1
admirăm exprimă ceea ce „ar putea"

ci in ansamblu : atunci lucru
rile stau altfel. Specialiștii apre
ciază că prețul mobilei exportate 
eu taniteria gata crește cu aproxima
tiv 20 Ia sută fată de aceea care 
pleacă „in alb". Și alunei, cum nu 
este rentabil ? Ni se pare că proble
ma rentabilității reale. Ia nivelul e- 
conomiei naționale, trebuie apre
ciată prin prisma produsului finit 
exportat, nu doar prin părțile sale 
componente.

Sesizată de aceste anomalii. Co
misia pentru industrie, construcții 
și transporturi a Marii Adunări Na
ționale a cerut, recent, întocmirea 
unui program special (anual și de 
perspectivă) privind asimilarea și 
produoerea industrială a stofelor de 
mobilă și a tipurilor de poiiuretani 
folosiți în industria mobilei, atît pen
tru export, cît și pentru piața inter
nă. în cadrul programului, o atenție 
specială urma să se acorde nu nu
mai creșterii numărului de sortimen
te, contexturi și desene, ci și diver
sificării tipurilor de fire și fibre uti
lizate la fabricarea stofelor de mo-

zare judicioasă și o acțiune perse
verentă pentru asigurarea, in timp 
util, a portofoliului de contracte ex
terne. care să permită unităților 
furnizoare să ia măsurile potrivite 
în vederea creării condițiilor de fa
bricație și de livrare a comenzilor, 
încă din primele zile ale noului an. 
Pe baza programelor de contractări 
— pe produse, relații și țări — cu 
termene și responsabilități precise, 
întocmite la primirea cifrelor de 
plan pentru anul 1974. s-aj aplicat 
numeroase măsuri tehnice, organiza
torice și de ordin comercial. Nu în- 
timplător. la 20 decembrie anul tre
cut. aveam asigurat cu contracte cir
ca 80 Ja sută din exportul pentru 
noul an. Adică, la acea dată, volu
mul contractelor externe pentru anul 
1974 se situa 'la nivelul prevederi
lor pe anul, 1973. iar sarcinile de 
export pe trimestrul I a.c. erau prac
tic acoperite cu contracte.

Cum s-a ajuns la aceste reali
zări 7 Mai întîi. produsele noi și 
cele modernizate, fabricate de ta-
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bilă. în consecință, cele două minis
tere vizate au organizat o comisie 
mixtă care să întocmească programul 
special. Am examinat „prima va
riantă" a programului. Ei bine, ace
leași fisuri cunoscute de ani și ani 
se fac vizibile și în această va
riantă a programului. Oare nu a 
fost înțeleasă nici de astă dată 
necesitatea spiritului de strînsă con
lucrare intre centralele industria
le respective, între ministerele res
pective pentru rezolvarea in comun 
a acestor importante probleme tot de 
interes comun 7 Punctul 7 din pro
gramul de măsuri prevede : „Pentru 
realizarea unor noi sortimente de fire 
și fibre destinate producției stofelor 
de mobilă se vor include in planu
rile de cercetare teme care să fie 
rezolvate în oomun de către forma
țiile respective din Centrala de fire 
și fibre chimice a Ministerului In
dustriei Chimice și Centrala indus
triei mătăsii, inului și clnepei din 
Ministerul Industriei Ușoare. Ter
men : 1975—1980". (!) Cu alte cuvinte, 
fiți liniștiți : pină in 1980 rezolvăm 
chestiunea I

Dar oare dezvoltarea de pînă acum 
a industriei stofelor de mobilă n-a 
ținut seama. în ceea ce privește uti
larea sa, de cerința unor noi 
sortimente, contexturi și desene 7 Nu 
s-a colaborat pină acum cu industria 
chimică in diversificarea tipurilor de 
fire și fibre pentru fabricarea sto
felor de mobilă 7 Iată citeva apre
cieri din convorbirea finală cu direc
torul general al centralei industriale 
de resort, ing. Georgeta Cristolovea- 
nu. care este și secretar general în 
Ministerul Industriei Ușoare. 1 — 
„De regulă, atunci cînd se contrac
tează mobila cu beneficiarul extern, 
reprezentanții industriei ușoare nu 
sînt chemați". 2 — „Nu ne stinghe
rește atît lipsa de capacitate de pro
ducție cit, mai ales, neformularea la 
vreme a pretențiilor fabricantului de 
mobilă". 3 — „INDUSTRIA UȘOA
RA ESTE GATA SĂ REPRODUCĂ 
INDUSTRIAL TOATE MOSTREI,E 
DE STOFA PE CARE NI LE-AR SO
LICITA FABRICANTUL DE MO
BILA".

Desigur, nu ne putem atribui ro
lul de arbitri in acest ping-pong al 
răspunderilor. Problema in discuție 
a ajuns prea departe ca să mai 
poată fi lăsată in voia echivocurilor. 
O necesitate se impune însă ca evi
dentă : aceea ea reprezentanții con
ducerilor celor trei ministere vi
zate (economie forestieră, indus
trie ușoară, industrie chimică) 
să ia ioo la aceeași masă, eia- 
borind, cu participare responsabilă, 
un program de măsuri finalizabil nu 
in anul 1980, ci Încă in acest cincinal.

Ștefan Z1DAR1ȚA

treprinderile industriei construcțiilor 
de mașini grele, sint competitive șl 
mult solicitate de partenerii externi. 
Apoi, datorită faptului că au fost 
trimise la probe și testări în străi
nătate. încă din trimestrul II din 
anul trecut, unele produse ce erau 
oferite la export pentru anul 1974. 
Iți fine, asemenea' rezultate s-au ob
ținut prin extinderea ariei geogra
fice a exportului, prin urmărirea o- 
perativă a stadiului tratativelor și 
colaborarea cu producătorii în adap
tarea funcțională a mașinilor la ce
rințele manifestate de clienți, in 
timpul tratativelor.

In același mod au acționat și alte 
unități de comerț exterior din Ca
pitală. La consiliul de control mun
citoresc al sectorului I am aflat că 
„Uzinexport". „Forexport", „ARCOM" 
ș.a. au inebeiat din timp contracte 
intr-un volum ridicat. O atare ex
periență trebuie preluată si de u- 
nităti din sectorul mașinilor-unelte. 
de pildă. Fiindcă și acum se con
stată unele rămîneri în urmă la con
tractarea exportului unor produse. 
Motivele sînt multiple. Intre aces
tea. amintim : a) nelivrarea unor 
subansamble de către unii furnizori 
(„23 August", C. S. Reșița), a unor 
aparataje electrice pentru tensiuni și 
frecvente corespunzătoare diferitelor 
piețe ; b) nepredarea de către unii 
producători — decît cu întîrziere ori 
nici pînă acum — a documentațiilor 
și prețurilor de cost ; c) nelivrarea 
în avans a mostrelor pentru probe ți 
testări la clienți externi ș.a.

— Atari probleme nu trebuie tra
tate oricum și in orice condiții — a 
ținut să precizeze. în cursul anche
tei noastre, tov. Gheorghe Bela, di
rector adjunct la I.C.E. „Prodex- 
port". în prezent, există o fluctua
ție foarte mare a preturilor pe pia
ța mondială, o tendință de creștere 
a acestora. Deci, pentru produseie 
fără ciclu de fabricație, ca și pen
tru cele cu ciclu scurt, este indicat 
să se negocieze prompt contracte la 
preturi avantajoase, in momentele 
conjuncturale optime. O asemenea 
„politică comercială" presupune cu
noașterea temeinică a evoluției pre
țurilor pe piața externă, a cererii ți 
ofertei pentru fiecare produs în par
te. fie prin contacte directe cu fir
mele partenere și piață, cu bursele 
de mărfuri, fie prin analize și stu
dii conjuncturale judicioase.

— Slntem de acord cu aceste consi
derații — ne spunea tov. Gh. Uie, 
director adjunct în Ministerul Co
merțului Exterior. Dar, în domeniul 
contractării exportului se putea 
realiza mai mult. Ne gîndim la u- 
nități din cele două ministere con
structoare de mașini. Unele rămî
neri în urmă puteau fi prevenite 
dacă producătorii luau măsuri pen
tru trimiterea urgentă a mostrelor 
peste hotare, grăbirea omologării in 
tară a noilor prodtvse. nominalizarea 
integrală a pozițiilor valorice din 
planul de export prin produse pen
tru care există cereri, prospectarea 
pieței externe și popularizarea mai 
intensă a produselor și posibilități
lor de fabricație.

Este, evident că. pe baza unor mă
suri bine definite, la nivelul diver
selor eșaloane, se poate încheia ne- 
întirziat contractarea fondului de 
marfă la export, pe acest an. Va tre
bui insă ca întreprinderile produ
cătoare pentru export, centralele in
dustriale și unitățile exportatoare să 
acționeze energic în scopul lansării 
mai prompte a ofertelor și rezolvă
rii operative a problemelor ce apăr 
Pe parcursul tratativelor. Tn același 
timp, trebuie să se întreprindă noi 
măsuri. în continuare, pentru asigu
rarea condițiilor tehnico-materiale 
necesare desfășurării ritmice a 
procesului de producție și realizării 
mărfurilor contractate la parametrii 
calitativi și la termenele convenite cu 
partenerii externi. în strînsă cores
pondentă cu sarcinile planului d« 
export.

George POPESCU
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încă de la Întemeierea sa, parti
dul nostru comunist, prelulnd și 
dezvoltind tradițiile înaintate ale 
vechii mișcări muncitorești, a în
scris pe steagul său de luptă țe
lul desființării oricărei exploatări 
și asupriri a omului de către 
al eliberării celor ce muncesc, 
numai din robia socială, dar și 
cea spirituală. Acestui țel i-a 
și îi este subordonată și vasta 
tivitate educativă desfășurată 
partid pentru formarea convinge
rilor ateist-științifice.

Concepția despre natură și socie
tate a partidului — materialismul 
dialectic și istorie — concepție pro
fund științifică, născută pe baza 
generalizării celor mai avansate 
cuceriri ale gindiril umane, slu
jește tocmai deplinei eliberări so
ciale și spirituale a omului, este 
arma sa de bază în această luptă. 
Demonstrînd materialitatea lumii 
și posibilitatea cunoașterii și a 
transformării ei pe baza folosirii 
acțiunii legilor obiective ale dez
voltării sale, materialismul dialec
tic și istoric asigură oamenilor o 
perspectivă istorică justă și clară, 

~ ‘ 1 inevitabili
tății pieirii orindulrilor bazate pe 
exploatare și asuprire, înțelegerea 
profundă a caracterului necesar a) 
victoriei socialismului și, totoda-

perspectivă istorica . 
înțelegerea profundă a 

„or- 
ast-

vlctoriei socialismului , , 
tă, insuflă oamenilor muncii încre
dere în propriile lor forțe, îi mo
bilizează la acțiune revoluționară 
conștientă pentru transformarea 
societății și naturii, în concordan
ță Cu propriile lor interese funda
mentale.

Dimpotrivă, concepțiile mistice, 
credințele religioase, oricît de va
riate, susținînd deopotrivă, în e- 
sența lor, că lumea ar fi creația u- 
nor „forțe supranaturale", care ar 
domina soarta oamenilor, creează 
teren favorabil manifestării spiritu
lui de pasivitate și fatalism, frî- 
nînd, astfel, gîndirea și acțiunea 
revoluționară ; iluziile despre feri
cirea în „viața de apoi" ce ar fi 
hărăzită celor „smeriți" nu pot de- 
cit să genereze idei de resemnare 
socială, de conservatorism, de 
acceptare a societății burgheze 
înfățișată ca reprezentînd 
dinea divină" — conducind 
fel la demobilizarea celor ce mun
cesc, abătindu-i de la lupta revo
luționară. Opoziția dintre comu
nism și fideism reflectă de fapt 
contradicția ireconciliabilă dintre 
materialismul dialectic și istoric și 
concepțiile idealiste.

In anii construcției socialiste, ca 
urmare a prefacerilor profunde pe
trecute în societate, a vastei munci 
educative desfășurate de partid, a 
ridicării nivelului de pregătire po
litică, culturală și științifică, tot 
mai mulți oameni ai muncii și-au 
însușit ideile înaintate ale concep
ției materialist-dialectice și isto
rice despre natură și societate. 
Victoriei hoiărîtoare obținute pe 
planul vieții materiale, al rela
țiilor sociale, prin eliberarea de 
exploatare îi corespunde ma
rea victorie cucerită pe plan 
spiritual — exprimată prin fap
tul că materialismul dialectic și 
istoric a devenit ideologia domi
nantă în societatea noastră, care 
este însușită și călăuzește activita
tea milioanelor de oameni ai mun
cii. Toți cetățenii statului nostru, 
fără deosebire nu numai de vîrstă, 
sex, naționalitate, ci și de concep
ție filozofică, urmează hotărit 
partidul, înfăptuiesc cu Însuflețire 
politica sa.

Poziția militantă clară, fermă șl 
consecventă a partidului, de înră
dăcinare și generalizare la scara 
întregii societăți a concepției mate
rialist-dialectice, a convingerilor 
ateiste, de ofensivă Împotriva ori
căror idei și prejudecăți mistice nu 
înseamnă însă lezarea principiului 
libertății de conștiință.

Pentru a înțelege mai bine cum 
se pune în societatea noastră pro
blema libertății de conștiință, se 
impune în primul rînd considera
rea ei într-un sens istoric amplu. 
Este bine cunoscut că pe timpul

Societatea noastră socialistă a în
credințat colectivelor de muncă din 
fabrici $1 uzine, de pe șantiere și 
ogoare, de pretutindeni unde se 
creează avuția socială, mari valori 
materiale — fiecare răspunzind în 
fața poporului pentru modul în 
care sînt ele gospodărite. Produce 
o reală satisfacție faptul că, în du
bla lor calitate, de producători și 
de proprietari ai mijloacelor de 
producție, masele largi de oameni 
ai muncii se manifestă din plin, în 
activitatea de zi cu zi, ca admira
bili gospodari. Numeroasele iniția
tive gospodărești ce vizează valori
ficarea superioară a potențialului 
materia], tehnic și uman al econo
miei, pasiunea revoluționară sub 
semnul căreia se desfășoară între
cerea socialistă pentru îndeplinirea 
cincinalului Înainte de termen sînt 
incontestabile dovezi ale înaltului 
spirit patriotic ce animă colectivele 
largi de oameni al muncii, cit și ale 
unei gîndiri economice înaintate.

Ce înțelegem, astăzi, prin „a fi 
bun gospodar", a „gindi econo
mic" ? Personal, socotesc că poți să 
ta bucuri de o asemenea caracteri
zare numai atunci cînd reușești să 
dovedești că ai înțeles însemnăta
tea excepțională — fără exagerare, 
decisivă pentru progresul țării și 
prosperitatea poporului — a reali
zării exemplare a sarcinilor planu
lui de producție, atît sub raport 
cantitativ, cît și calitativ ; necesi
tatea combaterii oricăror manifes
tări ale lucrului de mîntuială, de 
risipă ; necesitatea drămuirii con
sumurilor de materii prime și ma
teriale, de combustibili, energie ; 
a manifestării de inițiativă pentru 
descoperirea și valorificarea rezer
velor de sporire și perfecționare ale 
producției ; a punctualității și preci
ziei în onorarea obligațiilor de 
plan și contractuale. A face pe fie
care om al muncii să gîndească în 
acest mod înseamnă, realmente., a 
transforma conștiința înaintată in- 
tr-o gigantică forță materială de 
progres.

înfăptuirea acestui deziderat fun
damental stă în atenția biroului 
comitetului nostru județean, care 
se străduiește să asigure creșterea 
preooupărilor organelor și organiza
țiilor de partid pentru ridicarea ni
velului pregătirii economice a tutu
ror participanților la producția ma
terială, folosindu-se în acest scop 
o suită variată de forme și metode, 
o gamă largă de acțiuni.

Un mijloc eficient de creștere a 
gradului de pregătire economică, pe 
care intenționăm să-1 folosim mai 
intens, 11 reprezintă cursurile de 
pregătire profesională. Din anali
zele întreprinse a rezultat că o efi
ciență sporită are in special pri
ma formă de pregătire profesio
nală, care vizează împrospătarea și 
Îmbogățirea sistematică a cunoștin
țelor profesionale, aprofundarea 
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dominațiel claselor exploatatoare 
concepțiile mistice, religioase for
mau obiect de studiu cu caracter 
obligatoriu în școli, apartenența 
religioasă era înscrisă în actele 
publice. In același timp insă, 
propagarea ideilor materialismului 
dialectic și istoric era considerată ca 
„subversivă", antrenînd după sine 
aspre sancțiuni administrative sub 
cele mai diferite forme, pînă la 
privarea de libertate.

în societatea noastră socialistă, 
care, în spiritul democratismului 
consecvent, asigură cele mai largi 
drepturi și libertăți, este recunos
cută și libertatea de conști
ință, libertate care, așa cum 
se arată în Constituție, „este 
garantată tuturor cetățenilor Repu
blicii Socialiste România". După 
cum se știe, în societatea noastră 
este asigurată libertatea cultelor, 
activitatea lor fiind reglementată 
prin lege. Orice cetățean are liber
tatea de a împărtăși convingeri re
ligioase, fără ca aceasta să consti
tuie, cît de cît și sub orice formă, 
motiv de discriminări ; statul ma
nifestă o atitudine egală față de 

culte, nici unul din acestea ne- 
fiind declarat religie oficială.

Raporturile dintre statul nostru 
socialist și instituțiile religioase se 
exprimă, în esență, în faptul că 
Statul nu intervine în chestiunile 
religioase ale vreunei biserici, nu 
face și nu admite nici un fel de 
discriminări între cetățeni după 
credințe religioase ; la înscrierea 
în școală, la angajarea în muncă, 
la eliberarea de acte oficiale nu se 
specifică dacă cel în cauză profe
sează sau nu vreo religie. A fost, 
de asemenea, complet separată bi
serica de școală, instruirea tinere
lor generații fiind de competența 
exclusivă a statului socialist.

La rîndul lor, cultele, re
cunoscute de stat, avînd posi
bilitatea de a-și desfășura activita
tea legal, nu intervin în treburile 
statului și nici nu întreprind ac
țiuni contrare legilor și interesului 
statului român. Viața a demonstrat 
loialitatea cultelor față de statul so
cialist, adeziunea lor la principiile 
politicii statului.

Rezultă, așadar, că societatea so
cialistă nu numai că nu lezează 
manifestarea libertății de con
știință, ci asigură o libertate de 
conștiință reală pentru toți mem
brii săi. Este o expresie vie a de
mocratismului orînduirii noastre, a 
încrederii și respectului statului 
socialist față de toți cetățenii țării.

Asigurarea deplinei libertăți de 
conștiință nu înseamnă însă că în 
această problemă ar fi posibile ati
tudini de indiferență, nu înseamnă 
pasivitate sau poziții de expecta
tivă față de fideism sau diferi
tele concepții mistice. Dimpotrivă, 
cu cît societatea noastră înain
tează pe calea socialismului, cu atît 
devin mai importante educarea 
tuturor cetățenilor țării in spiritul 
concepției materialismului dialectic 
și istoric, sădirea unor adinei con
vingeri ateiste.

unui anumit domeniu al specialită
ții de bază. Subliniem că a- 
ceastă formă cuprinde ma
rea majoritate a muncitorilor și se 
realizează la locul de muncă, sub 
supravegherea șefului direct, ca 
proces de pregătire permanentă și 
nu cu caracter ciclic. Pentru a asi
gura un plus de eficiență am mers 
pe linia ca în formele de pregătire 
profesională, în care un loc prin
cipal îl deține pregătirea economi
că, să se asigure permanență și 
continuitate în studiu, o largă cu
prindere a cursanților și îmbinarea 
pregătirii teoretice cu’ demonstra
țiile practice.

-
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DIN EXPERIENȚA COMITEM JUDEȚEAN DOIJ Al P. C. R.
La rîndul lor, învățămintul de 

partid și cel politic pentru tineret 
au fost mai puternic orientate in 
direcția cultivării gindiril economi
ce înaintate. Tematiclle programe
lor de studiu au fost subordonate 
nemijlocit cerințelor asigurării 
unei temeinice pregătiri economice. 
Ca principală formă de studiu, ac
centul hotăritor a fost pus pe pro
movarea dezbaterilor ; abordînd 
problemele de pe o temeinică bază 
teoretică, legîndu-le, totodată, de 
preocupările nemijlocite ale oame
nilor muncii, s-a reușit evitarea 
alunecării pe panta instructajului 
tehnicist.

O pîrghie tot mai eficientă în cul
tivarea gîndirii economice tinde să 
devină propaganda tehnică — ac
țiune desfășurată prin conferin
țe, expoziții, simpozioane. Nouta
tea rezidă in faptul că prin efor
turile organelor și organizațiilor 
de partid, această activitate, utilă 
in ansamblul ei. s-a debarasat în 
bună măsură de tehnicismul erme
tic care îi era caracteristic în tre
cut : integrînd organic aspectele 
economice ale promovării tehnicii 
noi. propaganda tehnică și-a lărgit

Așa cum se știe, Congresul al 
X-lea al partidului, elaborind pro
gramul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a arătat că 
acest program are ca o compo
nentă esențială formarea unei 
inalte conștiințe socialiste a celor 
ce muncesc — conștiința socialistă, 
in accepțiunea dată de congres 
implicînd atit spirit revoluționar, 
o atitudine cetățenească înaintată, 
cit și cunoașterea a tot ceea ce 
este valoros în știința și cultura 
contemporană, lărgirea orizontului 
general de cunoaștere. Or, toate a- 
ceste componente ale conștiinței 
socialiste — atît dezvoltarea spiri
tului revoluționar, cit și însușirea 
cuceririlor științei, lărgirea orizon
tului de cunoaștere — nresupun 
o viziune filozofică științifică, înte
meiată pe materialismul dialectic și 
istoric, impun în mod obiectiv 
eliminarea din gîndirea oamenilor 
a oricăror rămășițe ale fideismului, 
misticismului. Făurim o societate 
superioară, care cere omului, ca o 
necesitate obiectivă a progresului, 
să stăpînească mijloace de pro
ducție din cele mai perfecțio

încorporeze în 
cele 

științei 
unor 

pregătire

comuniștilor, 
a 

comuniștilor 
temeinic, cît mai 

concepția despre lume 
a partidului — mate

dialectic și istoric — de 
împotriva oricăror con- 
mentalități înapoiate, re-

nate, să dirijeze conștient pro
cese economice și sociale deosebit 
de complexe, să 
toate domeniile de activitate 
mai avansate cuceriri ale 
și tehnicii ; este societatea 
oameni luminați, cu o 
ideologică și științifică superioară 
și, desigur, nu se poate înainta 
spre o asemenea societate purtînd 
balastul rămășițelor obscurantiste 
ale veacurilor trecute.

Aceste necesități imperioase le-a 
avut în vedere conducerea partidu
lui elaborind Programul Ideologic, 
program amplu de educare co
munistă, care se întemeiază în în
tregime pe educația materialist- 
științifică. „Problema combaterii 
misticismului — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
facă parte din întreaga activitate 
politico-educativă a partidului, a 
U.T.C., a organizațiilor noastre". In 
același spirit, proiectul de „Norme 
ale vieții și muncii 
ale eticii și echității socialiste' 
subliniat îndatorirea 
de a-și însuși 
profund 
și viață 
rialismul 
a milita 
cepții și 
trograde.

De altfel, este de remarcat că 
întreaga dezvoltare a lumii con
temporane, chiar și în condițiile 
capitalismului, pune în lumină 
restringerea continuă a ariei de in
fluență a ideilor mistice, demon
strează ofensiva ideilor materialis
te, care și-au găsit strălucite con
firmări în asemenea epocale rea
lizări ale geniului uman cum sînt 
descifrarea tainelor atomului și 
descoperirea energiei nucleare, 
pașii spre cucerirea Cosmosului, 
explorarea Lunii, crearea unor a- 

considerabil sfera de acțiune prin 
cuprinderea maselor largi de oa
meni ai muncii. Nu este o noutate 
cînd spun că pînă de curind pro
paganda tehnică constituia o înde
letnicire accesibilă mai ales cadre
lor tehnice cu pregătire superioară 
și în mai mică măsură muncitori
lor. Apreciem că am depășit acest 
inconvenient prin aplicarea unor 
măsuri cum ar fi : întocmirea unor 
tematici care îmbină armonios as
pectele tehnice cu cele de natură 
economică, utilizarea unor forme 
adecvate pentru atragerea munci
torilor la dezbaterea problemelor 
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tehnico-economice ale unității res
pective, manifestînd preocupare 
deosebită în direcția popularizării 
experienței pozitive în promovarea 
tehnicii și tehnologiilor avansate de 
lucru. Mai mult decît atit, avern 
intenția să adoptăm, încă în 
acest an. un program de propa
gandă economică de sine stătător 
care, bine dirijat, va contribui con
siderabil la creșterea rapidă a ni
velului de cunoștințe economice 
ale oamenilor muncii.

în mod stăruitor subliniem nece
sitatea ca organizațiile de partid 
să acorde o atenție sporită infor
mării economice sistematice a oa
menilor muncii — asuora evolu 
ției îndeplinirii principalilor indi
catori ai planului, stadiului reali
zării angajamentelor asumate, cît 
și asupra celorlalte probleme im
portante ale activității productive 
Viața dovedește că și pe această cale 
se realizează o mai bună racordare 
a principalelor preocupări ale oame
nilor muncii la viața economică a 
întreprinderilor în care lucrează 
sporind gradul lor de participare

Munca politică de masă, desfă
șurată prin multitudinea mijloace- 

semenea ramuri de vîrf ale teh
nicii moderne ca electronica, ciber
netica etc.

Atenția excepțională acordată de 
partidul nostru educației materia- 
list-științifice și-a găsit reflectare și 
în adoptarea în cursul anului trecut, 
in spiritul orientărilor programului 
ideologic, a unul ansamblu de mă
suri privind toți factorii educațio
nali, toate organismele și instituțiile 
care au răspunderi pe această linie 
în societatea noastră : organele și 
organizațiile de partid, organizațiile 
de masă și obștești, organizațiile 
Frontului Unității Socialiste, con
siliile populare, Ministerul Educa
ției și învățămîntului și școlile de 
toate gradele, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Academia de 
Științe Sociale Și Politice, uniunile 
de creație, teatrele, profesioniste și 
de amatori, căminele culturale, pre
sa și radioteleviziunea, editurile, 
cinematografia.

Desigur, propagarea ideilor ma- 
terialist-științifice nu poate fi 
concepută ca o acțiune de campa
nie, desfășurată prin mijloace ad
ministrative. Este vorba, dimpotri

educare, de 
amplificarea 
noilor reia- 

desfășoare 
finind sea- 

virstă,

vă, de o activitate de 
convingere, bazată pe 
influenței științei și a 
ții sociale, care să se 
continuu, perseverent, 
mă de particularitățile de 
mentalitate, nivel de cultură al ce
lor cărora li se adresează. Partidul 
a subliniat și subliniază că aceas
tă activitate trebuie dusă cu tact, 
grijă și atenție, avîndu-se perma
nent în vedere că propaganda ate
istă se adresează nu numai inte
lectului, dar și sensibilității mora
le a omului, celor mai profunde 
zone ale personalității umane ; pu
terea sa de înrîurire va fi asigura
tă în măsura în care argumentarea 
convingătoare, clară, bazată pe 
fapte și realități, se va desfășura 
evitînd orice tendință de jignire a 
sentimentelor și oamenilor. Nu 
trebuie uitat că și cei la care mai 
persistă credințe religioase sau ră
mășițe ale unor concepții mistice 
sînt, în genere, oameni ai muncii, 
cetățeni loiali ai republicii, atașați 
statului socialist. Prin educația 
materialist-științifică, partidul și 
statul socialist urmăresc să-i ajute 
a se debarasa de ideî și practici 
care frînează dezvoltarea lor mul
tilaterală, a-și însuși o concepție 
științifică largă și atotcuprinzătoa
re despre natură și societate, pe 
baza căreia să-și poată valo
rifica din plin capacitățile crea
toare. Cu deosebită grijă trebuie 
desfășurată educația ateistă în rîn- 
durile tineretului, incit generațiile 
care se formează în societatea 
noastră de astăzi, dominată de idei
le materialiste, generații care vor 
duce mai departe opera de făurire 
a noii orinduiri, vor construi comu
nismul, să nu mai preia sub nici o 
formă moștenirile ideologice ana
cronice ale concepțiilor mistice.

Cadrul firesc ăl propagandei a- 
teiste îl constituie lupta pentru 
transformarea revoluționară a so- 

lor sale specifice — gazete de pe
rete, brigăzi artistice de agitație, 
stații de radioamplificare, filme — 
este, la rîndul ei, tot mai puternic 
consacrată educației economice a 
oamenilor muncii. Ancorată mal 
adine în realitățile întreprinderilor, 
secțiilor, ale tuturor locurilor de 
muncă, combătînd mentalitățile re
trograde și deprinderile înapoiate, 
munca politică de masă asi
gură cultivarea într-o măsură 
sporită a elementelor de gîndire e- 
conomică înaintată, explicarea unor 
noțiuni economice cu caracter con
cret — înlesnind înțelegerea nece
sității spiritului de economie, a gri

jii pentru calitate, formarea unor 
solide deprinderi gospodărești.

Desigur, se cuvin amintite și alte 
forme folosite cu succes în crește
rea pregătirii economice a oameni
lor muncii. Astfel, un număr mare 
de întreprinderi au organizat sau 
intenționează să organizeze con
cursuri cu caracter de masă — eu 
o problematică menită să stimu
leze pregătirea tehnico-economică 
a muncitorilor. De un real folos se 
dovedesc expozițiile organizate pe 
diverse teme, avînd menirea să 
evidențieze sintetic fenomenele 
și aspectele economice esențiale 
din viața întreprinderilor, orașelor 
județului. Socotim că, in continua
re, este necesar să acordăm o mai 
mare atenție organizării unor ex
poziții care să evidențieze rezul
tatele pozitive, să ilustreze contri
buția concretă a diverselor locuri 
de muncă, secții și ateliere, la rea
lizarea planului cincinal, să consti
tuie prilejul unor veritabile schim
buri de experiență și, totodată, 
să critice concret, să aducă în fața 
opiniei publice manifestările cu 
caracter negativ, cazurile de su
perficialitate, indisciplină, calitate 
necorespunzătoare. în prezent,
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cletății, pentru construirea socialis
mului. Participînd, în diferite ra
muri ale economiei naționale, la 
efortul general pentru făurirea unei 
industrii și a unei agriculturi mo
derne, întemeiate pe cele tnai noi 
cuceriri ale științei, pentru dezvol
tarea științei și culturii, oamenii 
muncii se conving de propria lor 
capacitate de a supune natura, de 
a transforma societatea, de a-și 
făuri ei înșiși destinul. în defini
tiv, spre a ne exprima mai plastic, 
oricine înțelege că „belșugul și bu
năstarea nu cad din ceruri și nu 
vin de. la dumnezeu, ci de la o 
productivitate a muncii ridicată, de 
la o calitate superioară a produc
ției, de la o înaltă eficiență eco
nomică". Activitatea productivă, 
munca obștească, politică, culturală 
in folosul general creează prin ele 
insele un teren fertil și oferă ar
gumente puternice pentru combate
rea concepțiilor mistice, pentru cul
tivarea încrederii celor ce muncesc 
în forțele lor.

Educarea în spirit ateist este în 
modul cel mai direct legată de 
răspîndirca cunoștințelor științi
fice. Tocmai pe baza unor aseme
nea cunoștințe, a explicării știin
țifice a fenomenelor din natură și 
societate pot fi combătute argu
mentat credințele greșite, miturile, 
superstițiile, pot fi clădite solide 
convingeri ateiste. Noile cuceriri 
ale științei și tehnicii din zilele 
noastre oferă argumente imbatabile 
pentru demonstrarea materialității 
lumii, pentru combaterea concepții
lor mistice. Important este ca aces
tea să fie din plin folosite, trăgin- 
du-se toate concluziile filozofice 
care decurg din ele. Totodată, se cu
vine subliniat că gîndirea socială 
și științifică românească are bogate 
tradiții ateiste, strălucit ilustrate 
în opera unor iluștri savanți, filo
zofi, oameni politici ; neîndoielnic 
că valorificarea acestor tradiții în 
propaganda ateistă îi va îmbogăți 
considerabil conținutul, sporindu-i 
forța de convingere și de influen
țare.

Componentă necesară a profilu
lui moral al tuturor constructorilor 
noii orinduiri, ateismul științific 
trebuie cu atît mai mult să-i ca
racterizeze pe comuniști, pe mem
brii de partid. Aderind la partid, 
comuniștii au aderat și la concep
ția materialist-dialectică, la ateis
mul științific și ca atare sînt datori 
să militeze pentru propagarea lor. 
Nu se poate Ignora însă faptul că 
se mai întîlnesc cazuri de membri 
de partid care, afirmînd că au 
convingeri materialiste solide, con
sideră totuși că mai pot face „ra
bat" unor practici religioase, apre- 
ciindu-le ca „neesențiale" sau ex
terioare. Desigur, în etica unui 
comunist, principalul este felul 
în care ' luptă pentru înfăp
tuirea politicii partidului, a sar
cinilor concrete ale construcției so
cialiste ; dar modul de gîndire și 
comportarea generală a comunistu
lui iși au de asemenea importanța 
lor ; sarcinile și obiectivele în do
meniul vieții ideologice, ale educă
rii sînt și ele sarcini de partid, ca și 
cele economice și nu pot fi taxate 
ca „secundare".

Ceea ce li se cere comuniștilor 
este să manifeste consecvent atitu
dini și comportamente în concor
danță cu concepția materialismului 
științific, să militeze consecvent 
pentru această concepție, să promo
veze linia politică și ideologică a 
partidului, s-o explice și să con
vingă și pe alții de justețea ei.

Propaganda ateist-științifică, am
plă și cuprinzătoare, strîns legată 
de problemele practice ale con
strucției socialiste contribuie la 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, la formarea pro
filului spiritual înaintat al cetă
țenilor patriei — latură de cea 
mai mare însemnătate a procesului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Cont. nniv.
VasHe ASĂNACHESCU

pregătim cîteva expoziții tematice 
ce au drept obiect reliefarea pro
blemelor creșterii productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor ma
teriale de producție, îmbunătățirii 
calității produselor, folosirii supe
rioare, a fondului de timp și a ca
pacității de producție etc.

Prin propria experiență ne-am 
convins de justețea principiului că 
orice activitate educativă presu
pune, in primul rind, „educarea 
educatorilor". Astfel, in condițiile 
desfășurării pe un front mult mai 
larg a activității 'de pregătire eco
nomică, s-a impus ca o necesitate 
urgentă creșterea nivelului de cu
noștințe economice al secretarilor 
organizațiilor de bază și ai comite
telor de partid. Este meritorie preo
cuparea Comitetului municipal de 
partid Craiova care a organizat un 
curs de pregătire economică pentru 
această categorie de activiști ; prin 
bunele rezultate ce se anunță de 
pe acum, socotim că acest curs va 
asigura noi valențe activității des
fășurate de organizațiile de partid 
respective.

Iată, expuse pe scurt, doar cite- 
va dintre direcțiile de acțiune pe 
linia dezvoltării gindiril economice 
a oamenilor muncii. Trebuie să 
precizăm aportul colectivului de 
comuniști de la întreprinderea 
„Electroputere" din Craiova unde 
a fost lansată, in urmă cu mai bine 
de un an, o inițiativă îndemnind 
la dinamism in dezvoltarea gindi- 
rii economice pentru realizarea 
cincinalului inainte de termen. Pre
luată și popularizată de ziarul și 
studioul local de radio, de ziarele 
uzinale, cît și de comitetele de 
partid reprezentate la o consfătui
re organizată pe această temă chiar 
la „Electroputere", inițiativa s-a 
bucurat de atenția marii majori
tăți a întreprinderilor din județ.

Pentru urmărirea eficacității dife
ritelor acțiuni evocate, pentru pre
venirea oricăror tendințe de for
malism s-a stabilit ca problemele 
formării gîndirii economice a oa
menilor muncii sa facă obiectul 
unor analize periodice — în adu
nările de partid, sindicale și de ti
neret, cît și în adunările generale 
ale salariaților, în consiliile și co
mitetele de conducere din între
prinderi. Odată cu controlul înde
plinirii măsurilor stabilite se va 
crea astfel și posibilitatea evaluării 
noilor necesități, promovării unor 
noi acțiuni pentru Îmbunătățirea 
conținutului formelor și metodelor 
folosite în această complexă activi
tate, a cărei însemnătate deosebită 
a fost pregnant relevată de progra
mul ideologic al partidului aprobat 
la plenara din 1971.

Ion CETAȚEANU 
secretar
al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R.

iarna in Bucegl foto : E. Dichiseam»
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PROGRAMUL I
9,00 TeleșcoalS. Pagini din isto

ria patriei. Transmisiune de 
la Muzeul de istorie a Repu
blicii socialiste România.

9.30 Interferențe științifice : As
trofizica.

10,00 Curs de limba engleză.10.30 Curs de limba rusâ. Lecția 
73.11,00 Film pentru copil : „Lumea animalelor" — desen animat 
de lung metraj.

12,00 „Se întorc fiii Vrlncloalei" 
— Reportaj TV.10,00-17,00 Lecții TV pentru lucrătorii din agricultură. Pomi
cultura.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limba franceză. Lec

ția 75.
10,05 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară șl profesio
nală.

ECONOMIA FORESTIERA
SI MATERIAIEIE DE CONSTRUCȚII
4 5

(Urinare din pag. I)

tomatizarea, prin calculator de pro
ces, a proceselor de măcinare la 
făină, la liniile tehnologice de ciment 
de la Fieni, de 3 000 tone clincher/24 
ore. Cu aceeași insistență vom ac
ționa și în domeniul mecanizării 
operațiunilor de turnare, compactare 
și finisare a panourilor mari din be
ton armat, precum și al extinderii 
automatizării principalelor opera
țiuni în producția de cărămizi, țigle 
ceramice și tuburi din azbociment.

— In unele exploatări fores
tiere s-au obținut importante 
efecte economice prin aplicarea 
noii tehnologii de exploatare a 
arborilor cu coroană. De ce, 
totuși, generalizarea acestei teh
nologii moderne iși face loc cu 
atita greutate ?

— Mă declar adversarul cel mai 
categoric al celor care manifestă re
ticențe față de ceea ce este nou, 
modern. Cit privește exemplul Ia 
care v-ați referit, este adevărat că, 
în anii din urmă, au existat aseme
nea rețineri generate nu atît de 
complexitatea metodei ca atare, cit, 
mai ales, de comoditatea unora față 
de generalizarea acestui procedeu de 
o certă utilitate economică. Pot spu
ne însă că anul acesta va marca in 
domeniul extinderii tehnologiei de 
exploatare a arborilor cu coroană o 
cotitură radicală. Dacă in 1973, bu
năoară, s-au exploatat după această 
tehnologie 2,5 milioane metri cubi 
masă lemnoasă, in noul an volumul 
acesteia va crește la 6 milioane me
tri cubi. Alte 27 de Întreprinderi 
forestiere de exploatare și transport 
sînt de acum pregătite pentru in
troducerea încă din primele luni a 
noii tehnologii.

— In ansamblul ramurii exis
tă o serie de decalaje intre uni
tăți in ce privește consumurile 
de materii prime și materiale 
înregistrate la aceleași produ
se. Cum se explică asemenea 
fenomene și cum vedeți înlătu
rarea lor ?

— Existența unor consumuri spe
cifice diferite la același produs, de 
la o întreprindere la alta, se explică 
prin influența diferențiată a unui 
ansamblu de factori, cum sînt tehno
logiile de fabricație utilizate, gradul 
de dotare, mecanizare și automati
zare a producției, structura sorti
mentală și tipo-dimensională a pro
ducției, nivelul de calificare a forței 
de muncă ș.a. Desigur, aceasta nu 
exclude nici pe departe preocuparea 
pe care trebuie să o manifeste fie
care conducător de întreprindere, 
fiecare specialist pentru reducerea 
consumurilor specifice pe unitatea 
de produs, pentru atingerea nivelu
lui celor mai bune realizări obți
nute în acest domeniu în țară și în 
străinătate. Pentru intensificarea a- 
cestei acțiuni cu caracter permanent 
avem întocmit un program de mă
suri de ansamblu, concretizat în pla
nuri specifice fiecărei întreprinderi. 
Pe baza măsurilor stabilite, urmea
ză ca în 1974 să realizăm un volum 
de economii de materiale în valoare 
de circa 335 milioane lei, ceea ce 
echivalează cu o reducere a cheltu
ielilor materiale cu 1,86 la sută.

— In ce măsură cercetarea 
științifică corespunzătoare ra
murii se manifestă ca factor di
namizator al realizării unei 
inalte eficiența economice ?

— Aportul pe care il are cerceta
rea la sporirea eficienței economice 
in ramura noastră este de necon
testat. La aceasta contribuie, după 
părerea mea, faptul că cercetarea a 
fost mai mult orientată spre solu
ționarea unor probleme concrete de

18.30 Festivaluri muzicale t Bar*  
mls '73.

18,45 Sociorama : Personalitatea
generațiilor.

19,18 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri : „Aventurile Iul 

Zajko".
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Teieclnemateca. Ciclul „Ecra

nizări după opere literare". 
„Becket" —> film realizat du
pă piesa cu același titlu de 
Jean Anouilh. Regia Peter
Glenville, Jn distribuție : Ri
chard Burton șt Peter
O'Toole. Premieră TV.

22.25 24 de ore.
PROGRAMUL H

20,00 Pagini de umor : „Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea

20.25 Armonii intime. Recitalul 
violoncelistului austriac Hein
rich Schiff.

20,50 Telex.
20,55 Caleidoscop științific.
21.20 El este... OetaVlan CoteSCu.
22,10 Birult-au gtndul... Dătători

de școli șl datini (D. Gheor- 
ghe Asachl.

producție, cum ar fi, bunăoa
ră, scăderea cheltuielilor de pro
ducție prin reducerea consumu
rilor de materiale, energie si 
combustibil, antrenarea în circui
tul economic a noi resurse de mate
rii prime și utilizarea intr-o măsură 
crescîndă a deșeurilor, crearea de 
procedee și tehnologii noi și perfec
ționarea celor existente, realizarea 
de noi produse cu performanțe supe
rioare și eficiență economică ridicată, 
creșterea productivității muncii Ș.a. 
Astfel, noua linie tehnologică de 
3 000 tone clincher în 24 ore, care se 
va pune in funcțiune in acest an la 
Fabrica de ciment din Fieni, are pre
văzută realizarea unul consum de 
combustibil cu 11 la sută mat mic și 
a unui preț de cost pe tona de ci
ment cu 10,5 la sută mai redus față 
de liniile de 800 tone clincher In 24 
ore folosite in prezent. Această linie 
permite, in același timp, o creștere 
a productivității fizice a mun
cii cu peste 50 ia sută. La 
rindul ei, noua tehnologie de us
care a materialelor ceramice pentru 
construcții asigură reducerea consu
mului specific de combustibil și ener
gie electrică cu peste 30 la sută, 
concomitent cu scurtarea duratei de 
uscare, micșorarea suprafețelor con
struite șl diminuarea volumului de 
investiții. Se cuvine apreciat, totoda
tă, aportul cercetării In domeniul di
versificării producției și realizării de 
produse cu eficiență sporită, pre
cum și In direcția extinderii utili
zării maselor plastice in construcții.

— Răspunderea pentru reali
zarea unei cit mai inalte efici- 
ențe revine, deopotrivă, tuturor 
oamenilor muncii din această 
ramură — de la muncitor, in
giner, director de întreprindere 
și centrală pină la ministru. Ce 
rol atribuiți organizării, condu
cerii ți controlului in lupta pen
tru creșterea eficienței activită
ții economice ?

— In permanență am acordai aten
ție și o vom acorda in continuare 
problemelor de organizare a condu
cerii, a producției și a muncii, ca șl 
activității de control. în domeniul 
organizării avem în vedere eficacita
tea muncii de organizare, amplifi
carea contribuției concrete a acesteia 
la creșterea eficienței economice, 
efectele in activitatea practică și re
sursele care trebuie identificate și 
antrenate în cadrul ansamblului ac
tivităților din unitățile noastre. încă 
din anul trecut am inițiat o amplă 
acțiune de efectuare a unor analize 
pe baze științifice a activității eco
nomice, de verificare a modului in 
care sint practicate selecția profesio
nală și perfecționarea pregătirii ca
drelor, a stilului de conducere pen
tru sporirea eficienței acestuia la 
toate nivelurile ierarhice și, mai ales, 
al conducătorilor din unitățile res
pective. în ce privește controlul, ca 
funcție majoră în activitatea noastră, 
acționăm consecvent pe linia desfă
șurării de verificări sistematice, com
plexe, care să pătrundă in esența 
fenomenelor,‘Care să scoată la iveală 
noi posibilități de obținere a unor 
rezultate dintre cele mai bune. No 
străduim, deci, să facem din activi
tatea de control un instrument curent 
de lucru, nu numai orientativ și în
soțit de măsuri corespunzătoare, ci 
și prospectiv. Concomitent, urmărim 
ca toate formele de control să aibă 
ca obiectiv omul, munca acestuia, 
eficiența activității fiecăruia, ținir.d 
seama de locul pe care-1 ocupă in 
colectivul din care face parte, de mo
dul in care se acționează pentru în
făptuirea planului pe anul 1974, a 
sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului și statului.

Convorbire realizata de 
Constantin DUMITRU
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!
OAMENII ANULUI XXX

Odată cu fluturarea primei file a calendarului pe 
1074 am intrat într-o zonă temporală fierbinte. Oricit 
am căuta să ne autoconvingem, „lucizi" și „obiectivi", 
că ne aflăm intr-un răstimp de viată și muncă ase
menea oricărui altuia din ultimele trei decenii — și 
că, in definitiv, pină la incandescența aniversării din 
august mai sînt șapte luni și două decade — nu Iz
butim... Un oaspete de seamă ni s-a statornicit in fie
care gînd, ne definește fiecare zi, fiecare clipă, ne 
scrutează fiecare gest al muncii cotidiene, fiecare în- 
tilnire cu semenii, dind acestor ginduri, gesturi și tn- 
tilniri semnificații ample, rezonanțe patetice pe care, 
de la o zi la alta, de la un ceas la altul, le socotim 
tot mai firești. Pentru că acest oaspete de seamă nu 
este altul decit Istoria. Istoria nouă a țării. Istoria 
vie, trăită, incrustind pe marele răboj al României 
contemporane treizeci de semne de aur. Semne pro
iectate în existența, in conștiința fiecăruia dintre oa*  
menii acestor pămînturi și marcindu-Ie tuturor deve
nirea, indiferent că este vorba de veterani cu timple 
sure, de bărbați in verticala deplină a virstel, de ado
lescenți iviți abia la jumătatea acestui timp istorio 
sau de cetățeni al căror strigăt de bun venit printre 
noi s-a făcut auzit abia în pragul acestui an aniver
sar... în perspectiva sărbătoririi din August, aura 
timpului istoric ne îndeamnă să ne privim semenii la 
modul istoric. Să pătrundem dincolo de cotidian și să 
ne amintim, in lumina prezentului că, de pildă, tova
rășul de muncă sau vecinul de stradă nu reprezintă 
doar omul cu care ne întîlnim zilnic in aceeași hală, 
lingă același pupitru, sau cu care ne dăm cuviinciosul 
bună ziua, ci și o biografie, deci un depozit viu de 
timp Istoric. De-aici, firească, stăruirea privirii asu
pra celor din jur. Firească, meditația mai profundă 
asupra lor. Și, firește, întrebări de genul : „Ce-ar fl 
devenit acest om fără actul revoluționar din August 
1944 7“ ; „Ce căi ar fi urmat destinul lut X dacă 
n-ar fi existat exploziva Întoarcere a destinului ță
rii 7“ ; „Acest bătrîn. cărui fel de amintiri le-ar face 
loc In gîndurile lui 7“ ; „Acest bărbat, ce năzuințe 
și-ar îngădui ?“, „Acestui copil — cu ce speranțe i-am 
putea privi viitorul ?“... La Conferința Națională, to
varășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Istoria partidu
lui este istoria oamenilor lui". Un adevăr valabil și 
pentru istoria țării...

în lumina lui, „Scînteia" Iși propune — și vă pro
pune'— la această rubrică un ciclu de incursiuni in 
biografiile contemporanilor noștri. Nu neapărat alese 
dintre cele insolite, dintre cele „senzaționale" sau din
tre cele care definesc existențe eroice, biografii de 
performeri. Dar toate vor căuta să răspundă limpede, 
expresiv, unei Întrebări generice posibil a fi formu
lată astfel : „CARE ESTE PARTEA TA DIN ISTO
RIA ACESTOR TREI DECENII 7" O întrebare căreia, 
credem, va fi pasionant — și util sub raport spiritual 
— să-i răspundă nu numai cei chestionați de reporteri, 
ci fiecare dintre noi. Fie șl numai intr-un dialog cu 
sine insuși, desfășurat solemn în prezența oaspetelui 
de seamă care ne definește, in acest an aniversar, 
toate gindurile, sentimentele și atitudinile : ISTORIA.

— Partea mea din istoria acestor trei 
decenii 7 Despre ce să vă vorbesc, des
pre ce ml-a dat istoria nouă a țării, 
sau despre ce am fost chemat să dau eu 
noului timp al patriei 7... De fapt, la 33 
de ani cîți număr eu este greu să-ți 
desparți viața în „debit" și „credit"...

— Și totuși, Dante...
— Știu......Nell mezzo del cămin di

nostra vita... La jumătatea căli vieții 
noastre...". Am citit și citesc $i eu lite
ratură, că, deși sint ceea ce se numește 
„un inginer din generațiile mal tinere", 
nu slnt un „tehnocrat înrăit". Uite, în 
1974 se vor împlini 10 ani de la absol
virea promoției noastre de ingtneri- 
constructorl și puteți fi sigur că la 
agapa aniversară n-o să vorbim doar 
despre... rezistența materialelor ; o să 
cintăm, o să spunem versuri, unele da
torate chiar unora dintre noi... Dar, 
pentru că l-am amintit pe Dante, am să

acoperit de o mare liniște, după Înde
părtarea avioanelor. Apoi o gură de 
conductă de gaz și, din ea, ieșind pe 
brinci, o bătrînă și un copil de trei 
ani. Copilul eram eu ; bătrina — bu
nica mea, singura ființă care-mi mai 
rămăsese pe lume. Pentru că, în bom
bardamentul acela, părinții mei — îm
preună cu toți unchii, cu toate mătușile, 
cu toți verii — n-au mai apucat să 
ajungă la conducta salvatoare. Aveam 
trei ani, era în primăvara lui 1944, 
peste citeva luni avea să se Împlinească 
actul de la 23 August... Desigur, nu-mi 
aduc aminte prea multe din zilele ace
lea, dar nu mi-e greu să mă „văd" pe 
promontoriul acelui timp : un orfan ne
ajutorat, sortit — dacă timpurile nu s-ar 
fi schimbat — să-și trăiască toată viața 
condiția de handicapat social. Ce mi-a 
dat istoria nouă a țării 7 Dacă mă gîn- 
desc bine, un lucru pe cît de simpluȘansa participării

revin la Întrebarea dv., și am să vă 
spun că eu am intrat în noul timp, in 
noua istorie a țării, purtînd pe retină 
și In suflet, pentru toată viața, o ima
gine ca de infern dantesc...

Inginerul Teodor Vecerdi, interlocu
torul nostru, nu este un patetic. Are, 
mai degrabă, trăsăturile temperamen
tale ale unui exuberant, căruia îi este 
mai la fndemlnă să se definească prin- 
tr-o metaforă glumeață decît printr-o 
formulare dramatică.- („Scrieți acolo că 
viața mea stă sub semnul norocului, 
și-am terminat povestea" ne spusese el 
la început). Și, totuși, atunci cînd evocă 
imaginea „de infern dantesc", care stă 
la temelia tuturor amintirilor Iul, chipul 
1 se înăsprește, capătă gravitate de gre
sie. Sau de beton pietrificat. Pentru că 
timpul pe care-1 evocă reprezintă el în
suși o clipă gravă a istoriei. Spune :

— Imaginați-vă o amiază strălimpede 
de aprilie. Un cîmp sfîrtecat de bombe,

de formulat, pe atît de complex dacă-1 
analizăm la modul Istoric : șanse de 
dezvoltare egale cu ale tuturor celor 
din jurul meu.

— Condiții de trai, do învățătură...
— Desigur, e vorba și de condițiile 

materiale, dar pentru un tînăr cu o bio
grafie ca a mea, elementul cel mai im
portant îl reprezintă cadrul etic — rod 
al orinduirii, al societății socialiste — 
în care am avut norocul să-mi împlinesc 
viața.

— Evocați mereu norocul... Credeți 
in el 1

Comunistul Teodor Vecerdi rîde larg, 
potrivit caracteristicii sale temperamen
tale :

— Atît ar mai lipsi : să afle construc
torii mei că directorul lor crede în ha
zard — și să-mi vină cu planurile în
deplinite „la noroc" !...

Redevine grav — așa cum îl stă bine 
directorului unui grup de șantiere de

construcții industriale — și, în vreme ce 
ne pune în față vraful de fotografii ale 
unor întreprinderi noi, iși continuă de
monstrația :

— Uite cum e cu „norocul" : în aces
te imagini este adunat tot ce reprezintă 
esența vieții noi a județului Harghita, 
adică Întreprinderile care au ridicat a- 
ceste locuri la puterea civilizației indus
triale. S-a schimbat, cum s-ar spune, 
destinul unei întregi zone geografice... 
Ei bine, eu am avut șansa — spuneți-i 
dv. altfel dacă găsiți un termen ! — să 
fiu Implicat direct, din prima zi, in 
această schimbare de destin, schimbare, 
subllniați, de însemnătate istorică. De 
șapte ani lucrez în acest județ (cînd am 
terminat facultatea, la Iași, ca șef de 
promoție și posesor al bursei republi
cane, mi s-a propus să rămîn în insti
tut, dar am preferat șantierele). De 
șapte ani particip, cum s-ar spune, la 
„facerea lumii" in aceste locuri : 30 de 
obiective industriale, ridicate, unele cu 
mari greutăți, altele — mai ales cele 
din ultima vreme — Înainte de termen. 
Definiți — dacă puteți — dacă este vorba 
aici de ceva care mi s-a dat sau de ceva 
pe care-1 dau eu...

— Este vorba și de una și de alta. 
Oricum, este... „partea dv. de istoric".

Privim fotografiile : un întreg timp 
istoric al Harghitei, desprins din spațiu 
și cuprins pe dreptunghiuri de carton.

— Asta e din ’73. Nouă noi întreprin
deri și extinderi industriale au avut de 
efectuat oamenii noștri anul trecut. La 
trei dintre ele am cîștigat un avans de 
90 de zile. în ’74 avem un singur gînd : 
să-l ridicăm la 120 de zile. Știți ce în
seamnă asta, Ca valoare a producției în
treprinderilor 7 Cel puțin 50 de milioa
ne de lei ! Este darul constructorilor 
noștri pentru anul XXX al eliberării...

Intr-un capăt de țară ridicat în anii 
socialismului la puterea civilizației In
dustriale, un bărbat volubil, de 33 dc 
ani, ne vorbește despre răspunderea de 
a spori zestrea tării, el și oamenii pe 
care-î conduce, în .anul marilor sărbă
tori, cu cîteva zeci de milioane de lei... 
Firească, ne răsare în gînd întrebarea : 
cum ar fi evoluat orfanul în vîrstă de 
trei ani, Ivit pe brînci, într-o primăvară 
de acum trei decenii dintr-o conductă 
de gaz, dacă 7... Dar comunistul Teodor 
Vecerdi, în stilul său glumeț, ne relevă 
altfel de amănunte ale biografiei sale :

— Am 33 de ani, împlinesc 10 de 
profesie, am rotunjit 30 de obiective la 
construcția cărora am participat și, 
dacă vreți să știți, am și trei copii — 
dintre care primii doi sînt ...gemeni. Să 
mai ziceți că nu e vorba de noroc 1

Petre DRAGU

FIȘIER SOCIAL
Vorba „purtătoare 

de microbi"
Secretarul comite

tului de partid de la 
Combinatul de celu
loză ți hirtie Brăila, 
tovarășul Foti Craio- 
veanu, ne relatează un 
fapt din care extra
gem următoarele :

Nu cu multă vreme 
in urmă, comuniștii 
de la serviciul tehnic- 
adminlstrativ au pus 
in discuție și au sanc
ționat, pentru abate
rile săvirșite, un 
membru de partid de 
aici. Faptul in sine 
n-are nimic deosebit. 
El se încadrează in 
efortul general de per
fecționare morală a 
tuturor acelora care, 
bucurindu-se de cin
stea de a face parte 
din partidul de avan
gardă al clasei mun
citoare, au in egală 
măsură datoria să re
prezinte modele exem
plare, de muncă și 
conduită.

Iată insă că, in îm
prejurarea amintită, 
un om vine la secretar 
și, „uitind" abaterile 
colegului de muncă, 
dar ținind foarte bine 
minte lecția adminis
trată pe drept, zice : 
„Tovarășul cu prici
na nu-i singurul vi
novat. Dacă ar fi pe 
„dreptate", mai este o 
persoană care ar tre
bui să răspundă in 
egală măsură. Numai 
că persoana in cauză 
este cadru de condu

cere"... „Cine este și 
care-i vinovăția aces
tuia 7 Concret !“ — 
cere cu deplin temei 
secretarul de partid. 
„Lumea vorbește fel 
de fel", o dă din colț 
in colț cel care nu 
s-aștepta, probabil, la 
interpelare. „Eu te 
întreb pe dumneata, 
și dumneata trebuie 
să-mi răspunzi".

N-are rost sâ înfăți
șăm aici detaliile e- 
pisodului. Important 
e că s-a mers pe ur
mele vorbelor, s-a 
constatat netemeini
cia lor și, persoana in 
cauză, „purtătoare de 
microbi" — cu ce alt
ceva pot fl asemuite 
vorbele parazitare, ca 
niște căpușe pe un 
trup sănătos ? — a 
trebuit să răspundă in 
plenul biroului de 
partid.

— De ce am fost 
prompți și aspri ? — 
se explică acum tov. 
Foti Craioveanu. In 
nici un caz nu numai 
că era vorba de pres
tigiul unui cadru de 
conducere. In defini
tiv, cu toții avem 
dreptul la respect și 
stimă In mod egal, 
demnitatea umană este 
una singură și ea tre
buie apărată. In ori
cine altcineva ar fi 
țintit insinuarea, am 
fi procedat la fel. 
Pentru că nimic nu 
macină mai distructiv 
la temelia relațiilor

umane dlntr-un colec
tiv decit insinuarea.

Insinuarea, ca o 
„torpilă" lansată per
fid, cu speranța că, 
rătăcind pe culoare, 
alimentată in circula
ția ei orală, din bi
rou in birou, poate 
ajunge la ținti, poate 
iși desăvirșește rolul 
de otravă rafinat ve
hiculată. Ni se pare 
cu totul întemeiată 
promptitudinea cu care 
s-a acționat in îm
prejurarea înfățișată. 
Ni se par demne de 
reflecție motivele care 
au generat imediat a- 
titudinea fermă, in
transigentă. In fond, 
toate acestea demon
strează respectul pen
tru om, apărarea dem
nității lui. In climatul 
nostru propice con
fruntărilor de idei, 
oamenii s-au învățat 
cu adevăratul curaj 
al opiniei, care im
plică, in egală măsu
ră, răspunderea pen
tru o afirmație sau 
alta, examenul cu 
brio la proba de fier 
a faptelor. In acest 
context, decuparea 
practicii vorbelor a- 
runcate fără acoperi
re, a insinuării se ce
re drastic denunțată, 
combătută pină la e- 
radicare totală, toc
mai in numele res
pectului și demnității 
omului.

T. ILIE

Prietenia-povară
'...O scrisoare ne semnala, in urmă 

cu cităva vreme, că la fabrica „Fla
căra roșie” din Capitală nu s-au 
plătit muncitorilor dintr-un sector de 
producție un număr de ore suplimen
tare. După un timp, redacția a pri
mit răspuns din partea centralei in
dustriale care patronează întreprin
derea respectivă : ni se confirma in
tru totul adevărul celor sesizate si ni 
se comunica luarea de măsuri opera
tive pentru a se achita drepturile 
bănești cuvenite celor lezați.

...Printr-o altă scrisoare ni se adu
cea la cunoștință că elevii din Siliș- 
tenl și Gogoșari — două sate apar
ținătoare de comuna Lunca Corbului 
— ajung cu greu la școala aflată in 
centrul de comună, deoarece au de 
străbătut distanțe mari, pe drumuri 
troienite ori noroioase. La scurtă 
vreme după aceea, comitetul execu
tiv al Consiliului popular al județu
lui Argeș ne re
lata că, sesizarea 
dovedindu-se în
dreptățită, s-au 
întreprins acțiuni 
pentru amenaja
rea unui drum 
pe respectiva dis
tanță și, nu după 
mult timp, va fi 
introdus și auto
buzul pe acest 
traseu.

...în sfirșit, în 
altă scrisoare ni 
se arăta că, deși 
membrii C.A.P. 
Zătreni, din ju
dețul Vîlcea, au 
cerut, în dese 
rîndurî, înlocui
rea contabilului 
șef din această 
unitate pentru re
petatele sale abuzuri și acte de in
disciplină, nu s-au luat măsurile ne
cesare în vederea traducerii in viață 
a cererii lor. N-a trecut multă vreme 
și U.J.C.A.P. Vîlcea ne-a informat 
că, dată fiind justețea sesizării, func
ționarul abuziv a fost înlocuit.

Ce legătură există — vă veți în
treba — intre aceste scrisori pe teme 
atît de disparate ? O legătură dublă, 
am spune : pe de-o parte, toate trei 
cuprindeau fapte reale, plingeri inte- 
meiatc, iar, pe de altă parte, toate 
trei erau nesemnate. Cu alte cuvinte, 
anonime.

E de ajuns să auzim pronunțată 
formula „scrisoare anonimă" ca să 
simțim un soi de repulsie morală, iar 
gîndul să ni se îndrepte automat spre 
acei clevetitori din umbră, care iși 
fac o tristă faimă din a-și improșca 
semenii cu tot felul de învinuiri, ade
sea nefondate. Față de acești „ano
nimi" nutrim cu toții, nu încape vor
bă. același sentiment de reprobare 
care l-a făcut pe marele învățat Ni
colae lorga să exclame : „Clevetirea 
pîngărește numai pe acela de la care 
a pornit".

Dar, în cazurile la care ne-am re
ferit, anonimii sint cetățeni care ri
dică probleme întemeiate și încă de 
larg interes obștesc, oameni care, 
cum relevă cercetările ulterioare, au 
dreptatea de partea lor. Și atunci 
ne punem fireasca întrebare : de ce 
au ales soluția anonimatului 7

Ne-am adresat cu această întrebare 
unor tovarăși care, prin specificul 
muncii lor, sint nu o dată confrun
tați cu această problemă. Iată, con
semnate. citeva răspunsuri :

— Motivele pentru care unii ape
lează la un astfel de anonimat pot fi 
diverse, ne spune un om care cu
noaște problema pusă în discuție — 
tovarășa Emilia Durlecl, șefa birou
lui de sesizări și reclamații de la 
Consiliul popular al sectorului 6 
din Capitală. Aproape că ne este 
imposibil să le catalogăm. Să su

punem atenției un exemplu concret. 
Un „grup de cetățeni” — multe 
anonime ne parvin sub această 
semnătură „colectivă" — ne atră
gea atenția asupra condițiilor deo
sebit de grele în care locuia familia 
I.D. Cercetîndu-se situația, s-a con
statat că, intr-adevăr, respectiva fa
milie trebuie urgent ajutată, asigu- 
rîndu-i-se condiții normale de locuit, 
în acest caz anonimatul este de în
țeles. Dar cum poți explica reține
rea, de pildă, cînd e vorba de 
o sesizare — cum e aceea pe care 
am primit-o de curînd la consiliu — 
care se referă la necesitatea deschi
derii unui centru de pîine și înfiin
țării unui chioșc de legume și fructe 
într-un nou cartier 7 Pină la urmă, 
și sesizarea aceasta s-a dovedit jus
tificată, luindu-se măsuri pentru în
dreptarea situației. Dar întrebarea 
rămine în picioare : de ce oare o

Au anonimii
nevoie

de cura]?
asemenea scrisoare să nu fie sem
nată ?

— Și care credeți că e realitatea 
ce se ascunde în spatele acestui ano
nimat 7

— După părerea mea, e vorba de 
faptul că pentru unii anonimatul e 
o postură comodă, călduță, care nu 
dă bătaie de cap. Dacă iți pui sem
nătura pe sesizare, te poți pomeții tu 
însuți antrenat în cine știe ce ac
țiune obștească, solicitat să dai un 
sprijin concret la rezolvarea proble
melor semnalate ; or anonimatul — 
gindesc unii — te tine departe de 
orice acțiune concretă, cu avataru
rile și ostenelile inevitabile. E un soi 
de pavăză confortabilă a liniștii in
terioare, un „atestat" de bună pur
tare față de propria conștiință (con
sideri că ți-al făcut datoria, descăr- 
cîndu-ți năduful civic !) și care, în 
același timp, nu-ți alterează cu ni
mic „echilibrul" molcom al existen
ței cotidiene.

— Eu înclin să cred că o bună 
parte dintre cei pe care i-aș numi 
„anonimii adevărului" sînt nu numai 
oameni bine intenționați, dar și mo
dești, vădind o sinceră repulsie față 
de ceea ce ei își imaginează a fi 
„autoreclamă” — ne spunea tovară
șul prof. dr. Constantin Pufan, de 
la catedra de psihologie a Univer
sității din București. Ceea ce se 
cere făcut pentru a-i scoate din a- 
nonimat este să le sădim In 
conștiințe o mal mare încre
dere in forțele lor șl in forțele 
colectivității, să-i deprindem cu ideea 
că lupta pentru adevăr și nou nu 
înseamnă lipsă de modestie, ci una 
din armele cele mai ascuțite ale 
autenticei modestii. în fond, neade
vărul și nedreptatea nu sint nicio
dată modeste, ele sînt, dimpotrivă, 
agresive, bătăioase, cu atît mai bă
tăioase cu cit iși simt mai acut lipsa 
de temei. Și mai e ceva : să demon
străm acestor anonimi-modești că 
anonimatul lor poate primejdui o 
cauză dreaptă, deoarece o scrisoare

anonimă, prin firea lucrurilor, creea
ză la cei cărora le este adresată o 
anume stare de neîncredere, adesea 
nemeritată.

— La unii „anonimi" — e de 
părere tovarășul Valentin lonescu, 
procuror-șef al sectorului I din 
Capitală — intilnfm' temerea reală, 
pe care nu trebuie s-o ignorăm, că 
sesizarea unor neajunsuri le-ar 
putea aduce neplăceri, in cazul cînd 
ar fi semnată. Deci : au nevoie ano
nimii de... curaj ? Categoric, da. Pen
tru că, in acest caz, curajul nu-i de
cit o datorie civică firească ! Nu-i 
decit renunțarea la o anume como
ditate a înfruntărilor, care nu în
totdeauna, această comoditate, este 
justificată de neplăcerile ce se pot 
ivi. Ba chiar și represiuni ad
ministrative din partea unora cer
tați cu critica și adevărul. Că a- 

semenea năravuri 
se mai pot con
stata pe ici, pe 
colo, e adevărat, 
și n-avem nici un 
motiv să închi
dem ochii in fața 
lor. Dimpotrivă : 
pretutindeni unde 
domnește o ase
menea atmosferă 
se cer luate mă
suri operative și 
hotărîte pentru a 
curma stările de 
lucruri negative. 
De altminteri, 
partidul nostru 
desfășoară, mai 
ales în ultimii 
ani, o bătălie ho- 
tărîtă impotriva 
atitudinii de gî- 
tuire a criticii.

— Oare temerea aceasta constituie, 
prin ea însăși, o justificare morală 
a anonimatului ?

— Nu numai că nu poate fi con
siderată o justificare, dar este chiar 
o probă de abandon moral, care dă 
apă la moară celor pentru care dez
văluirea lipsurilor reprezintă un a- 
tentat la propriile lor interese. Sin
gura soluție este aceea pe care 
ne-o indică partidul prin cuvintele 
și faptele sale cotidiene : lupta cu 
redutele vechiului trebuie dusă cu 
viziera deschisă, cu tot curajul răs
punderii.

Toți interlocutorii au relevat faptul 
că întregul nostru climat social e, 
prin el însuși, o negare a sensului 
și funcției anonimatului. Astăzi, 
cînd trăim într-o societate al 
cărei fundament etic indestructibil 
este adevărul, a cărei substanță 
umană omniprezentă este încrede
rea, nu mai există nici un fel 
de temeiuri pentru „masca de hirtie" 
a anonimatului. în mod obiectiv, 
noua structură a relațiilor sociale 
din orinduirea noastră constituie 
un teren fecund de afirmare liberă 
a opiniilor, a punctelor de vedere, 
de rostire răspicată și fermă a cri
ticilor întemeiate. Pe acest teren, 
adevărul n-are de ce să-și ascundă 
fața ; el trebuie, are datoria morală 
să se înfățișeze sub chipul său real, 
să atace deschis și frontal minciuna, 
necinstea, indolența, toate rămăși
țele vechiului.

în acest context social și etic, totul 
depinde exclusiv de noi, de voința 
noastră cotidiană de a nu admite 
nici o „vacanță a adevărului", nici 
un refuz sau abdicare, nici o re
tragere în confortabilul, dar iluzo
riul con de umbră al anonimatului. 
Pe acest fundal, curajul opiniei se 
conturează ca singurul etalon auten
tic al spiritului civic, iar sincerita
tea ca piatra de încercare a tăriei 
de caracter.

Victor BiRLADEANU

Graficul Iui... Desen de V. TIMOC

Omul acesta a să- 
virșit o greșeală care 
nu se iartă ușor. Nu 
i-au iertat-o nici so
ția și copiii, nici cei 
alături de care mun
cea. Dar nimeni nu 
i-a zis să plece. Ar 
fi putut să rămină a- 
casă. Și-a luat niște 
haine, niște cărți, a- 
paratul de radio — 
și-a plecat. Nu pen
tru totdeauna, a ți
nut să precizeze. Pen
tru o vreme... pentru 
cit va simți nevoia... 
De la uzina unde lu
cra de mai bine de 
zece ani și-a cerut 
transfer, motivind că 
situația in care se a- 
flă nu-i mai îngă
duie să privească oa
menii in ochi. I s-a 
dat transferul. s-a 
angajat la o altă uzi
nă — și. după puțină 
vreme, i-a mers ves
tea de om priceput, 
de nădejde. Petrecea 
in uzină multe ore, 
venea primul, pleca 
ultimul — ca unul ce 
nu mal are unde să 
se ducă. Seara. tir- 
ziu, se-aduna in că
măruța lui cu chirie, 
mai citea, asculta mu
zică. In fiecare sim- 
bătă, la prînz, copiii 
se prezentau la poar

ta uzinei cu un pa
chet cu mincare. El 
venea, iși săruta co
piii, lua pachetul și 
se scuza, are mult de 
lucru. O dată pe lună 
se-ntilnea cu soția, 
intr-un părculeț, îi 
dădea banii — mai 
bine de jumătate din 
salariu — și iar se 
scuza că are treburi 
urgente.

Șase luni la rind a 
refuzat orice fel de 
explicații, pină cînd 
un prieten din con
ducerea uzinei unde 
lucra acum a avut 
bănuiala că, de fapt, 
omul acesta nu gre
șise, ci luase asu
pra lui greșeala al
tuia. Din ce motive? 
Prietenie veche, obli
gații, șantaj ?! Cind 
s-a trecut la redis
cutarea cazului, cu noi 
dovezi, omul n-a mai 
avut încotro, a recu
noscut, da, altcineva 
greșise, un prieten din 
copilărie, nedespăr
țit, față de care avea 
anumite obligații... 
„Cind am acceptat, a 
spus omul, nu bănu
iam că mă va costa 
atit de mult. Și-am 
primit... și asta a fost 
o greșeală mai gravă 
decit cealaltă, care 
nu-mi aparținea"...

Prietenul din copi
lărie pentru care se 
sacrificase — își fă
cuse faima de om pri
ceput, drept — prinse
se gustul avansărilor. 
Cind săvirșise gre
șeala de neiertat, se 
afla in așteptarea u- 
nei decizii mult riv- 
nite. „M-am nenoro
cit I Ajută-mi... Dacă 
nu m-ajuți, imi pun 
capăt Zilelor!" „O 
noapte întreagă mi-a 
spus că o să-și pu
nă capăt zilelor. De 
două ori s-a repe
zit pe balcon, mi-a 
fost teamă, părea 
zdruncinat, dacă
se-ntimpla o nenoro
cire ?!“... După cinci 
zile, prietenul din co
pilărie a primit deci
zia de numire in pos
tul dorit. După trei 
luni a fost scos, ne
corespunzător.

Acum un om se în
toarce acasă la soție 
și copii, poate mai în
țelept ; se-ntoarce la 
uzina unde-a lucrat 
atiția ani, poate mai 
hotărit, mai sever cu 
el insuși și cu cei din 
jur. Așa, sint convins, 
va avea mai multi și 
mai adevărați prie
teni.

Nicolae TIC

• ALMANAHUL. Știți cine a cumpărat pri
mul exemplar din „Almanahul «Scinteia» 
1974“ la chioșcul de difuzare a presei din 
spatele gării Ploiești — Sud 7 Vă spunem 
noi : Nicolae Predescu. Aflăm faptul chiar 
din scrisoarea performerului, așternută cu un 
autentic simț gazetăresc. Dar nu stilul tova
rășului Predescu ne determină să-i „desfa
cem" scrisoarea la această poștă a eticii, ci 
ceea ce stă in spatele stilului, sentimentele, 
gîndurile și identitățile mărturisite de citi
torul ploieștean : „Am mers acasă și am spi
cuit cu sufletul la gură să văd ce este mai 
bun din tot ce este mai bun în acest alma
nah. Sincer să fiu, am început prin a citi ma
terialul intitulat „Istoria se serie sub ochii 
noștri". Atunci m-am gindit imediat la vîrsta 
ce o am, 41 de ani și jumătate, și mi-am zis :

— Ia să văd dacă recunosc vreo perioadă 
la care să-mi fi adus și eu contribuția".

în plin solstițiu luminos al existenței sale, 
un om se oprește o clipă din ritmul vieții co
tidiene și, cu sau fără o carte în mină, se în
treabă : recunosc ceva la care să-mi fi adus 
și eu contribuția 7 Altfel spus : CE LAS ÎN 
URMA MEA ? Oricind, oriunde îți poate 
apărea marea întrebare : cu ce mă identific 7

Și la orice pas, oricare dintre noi, trebuie 
să fie gata să răspundă : Iată participarea 
mea, iată ce rămine in urmă-mi, iată cum 
mă recunosc în istorie 1

Ar trebui să ne oprim aici cu comentariul 
scrisorii. Ne facem datoria de onoare de a in
forma că cititorul care ne-a provocat reflec
țiile ..s-a recunoscut" în incursiunea istorică 
publicată în almanah. Paginile următoare ale 
scrisorii ne relatează dăruirea cu care el a

participat ca brigadier pe renumitul șantier 
de la A.P.A.C.A., actuala fabrică de confec
ții din dealul Cotrocenilor.
• DOI. Primim scrisori individuale, scri

sori colective, ne scriu ' grupe de oameni, 
secții, colective mai largi sau familii ; iată 
acum un plic semnat de doi oameni. Ciudat 
e nu numărul lor. ci semnificația numărului. 
De ce doi ? Pentru că Gheorghe Neda și Iosif 
Gherman sînt ocupanții unui salon de sana
toriu. Un salon cu două paturi, al cărui găz- 
duiți au citit o anchetă despre faptele con
damnabile ale unor huligani. De acolo, de pe 
paturile lor de refacere, încă nu perfect să
nătoși, dar prezenți la viața societății și 
foarte interesați față de ea, cei doi nu pot 
trece cu vederea abaterea și se lansează in 
dezbaterea cazului. Nu opiniile propriu-zise 
vrem să le reluăm aici (am făcut-o cu pri
lejul altor corespondențe asemănătoare), ci 
această măreață imposibilitate de a se abține, 
de a trece cu vederea, proprie membrilor so
cietății noastre, activi participanți la viața 
obștii, direct interesați de destinele ei, indi
ferent de împrejurarea în care se află.

• O SECUNDA 1 Vasile Munteanu-Bucu- 
rești. Cazul pe care ni-1 relatați e prea ieșit 
din comun ca să poată forma subiectul unei 
anchete sociale. Gheorghe Bologa — Bicleș, 
jud. Mehedinți : Transmitem soluția dum
neavoastră soților despărțiți : să meargă unul 
la altul cu flori și să aibă răbdare ca tim
pul să vindece rănile. Gheorghe Stoleriu — 
București : Substantivele „pușlamale", „rău
făcători", „anormal" se scriu cu literă mică și 
la., figurat !

Punga mâmlchil...
Desen de Eugen TARV
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( BALADĂ
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PE CĂLMĂȚUI
Stat cuvinte care des

chid sau Închid profetic o 
carte, cuvinte menite să ne 
domine, afectiv, memoria, 
între asemenea „porți" ale 
cărtiilor, alcătuite din sticla 
atît de fragilă, dar și atît 
de netrecătoare a cuvinte
lor, se cer așezate și cele 
trei cuvinte eu care își în- 
timplna întiii cititori, a- 
cum 25 de ani, Zaharia 
Stancu prin romanul „Des
culț" :

— „Tudoreee... Deschide 
poarta !“...

De atunci, milioane de 
oameni au deschis poarta 
acestei cărți, capodoperă a 
autorului ei și a literaturii 
noastre contemporane. De 
atunci, viata miraculoasă 
și. dură din Bărăganul în
ceputului de secol, impre
sionant sintetizată în fraze 
simple, sacadate, s-a trans
format intr-un veritabil 
testament. Personaje cu 
fețe inimitabile, cu vorbe 
ce răsăreau din adîncuri 
de înțelepciune și durere, 
cu întîmplări de viață atît 
de copleșitoare și atît de 
omenești s-au strîns lao
laltă, unite de același des
tin, ca să ducă în vreme 
nu numai taina crîncenei 
lor treceri prin lume, ci și 
un mesaj ctitorit din aspi
rațiile grave, tulburătoare 
ale unor existente ultragia
te de nedreapta alcătuire 
* vremurilor.

O atmosferă de basm ori 
mai degrabă de baladă 
înnegurată treoe, ca prin 
niște invizibile vase comu
nicante, de la un episod la 
altul al cărții, unindu-le și 
luminîndu-le sensurile, 
ivind semnificații ome
nești', ori profund sociale.

Simplitatea savantă a 
acestei balade, . fertilizate 
de un lirism încrâncenat ; 
petrecerea intr-un etern și 
secret ritual a anotimpuri
lor ; visul treaz al cîmpiei 
suferind sub arșița soare
lui, repetînd — în zodia 
vegetalului — dramele oa
menilor, înaltă parcă totul 
în mit, într-o îndurerată 
mitologie autohtonă, năs
cută din nenumărate și 
repetate destine omenești, 
ce și-au apărat pe Călmă- 
tui zilele vieții cu prețul 
unor inimaginabile sufe
rințe și renunțări. Polemi- 
zînd peste decenii cu ima
ginea idilică a satului 
(pentru a cărei consacrare 
s-au ostenit, anemiimdu-și 
talentul, sămănătoriștii), 
propunând o viziune ine
dită a acestuia, citind par
că în viețile oamenilor 
prin ochiul unui Argus de
prins cu descifrarea sim
plă a nuanțelor (și trimi- 
tind astfel la pregnanța

V ------------

fol dorului muntean), Za
haria Stancu a realizat 
prin Desculț nu numai o 
carte menită să iasă cu 
demnitate din confruntarea 
cu timpul, ci și un memo
rabil document de epocă.

Peste imaginea de coș
mar a celor 11 000 de ță
rani care și-au pierdut nu
mele devenind o cifră ce 
va condamna fără încetare 
odiosul masacru declanșat 
de burghezie și moșierime, 
peste imaginea celor 11 000 
de țărani uciși în 1907, în
genunchind sub gloanțe pe 
icoana — singura cu ade
vărat acceptată — pămân
tului ce nu le aparținea, 
ce le era furat, vom supra
pune chipurile vii, mereu 
vii denuntind prin tragicul

spurcatului, / în pieptul bo-. 
ierului, / o brăzduță d-ale 
sfinte / s-o țină boierii min
te". Sub semnul prevesti
tor al acestor versuri, rod 
greu al durerii oprimați- 
lor, se vor aduna viețile, 
întâmplările, dramele oa
menilor, evocați cu realism 
și pătimașă dragoste de 
Darie, cel ce-și poartă două 
vîrste — copilăria și ma
turitatea — prin același u- 
nivers al amintirilor, sco- 
țînd de-acolo la iveală, ca 
un fîntînar iscusit și har
nic, pentru a nu se uita, 
atîtea semne. Se vor înălța 
din paginile cărții și Tu
dor. tatăl, și Maria, nevas
ta lui Tudor, mama lui Da
rie. Vor răsări ca niște 
statui îndurerate, dar dirze

Ilustrație de Fred Micoș Ia recenta ediție a romanului

CARNET CULTURAL
Filme documentare la Muzeul de artă
în sălile de la parter ale Muzeu

lui de artă al Republicii Socialiste 
România (str. Știrbei Vodă nr. 1) 
care găzduiesc expoziția „Descope
riri arheologice în Republica Popu
lară Chineză", în fiecare marți și 
vineri între orele 12—14 și 16—18 
este prezentat publicului un pro
gram de filme pe teme arheologice, 
realizate în R.P.Chineză șl menite 
să completeze latura documentară 
a acestei expoziții.

In legătură cu această acțiune

culturală tovarășa Marcela Săndu- 
lescu, muzeograf principal în sec
ția de Popularizare, studii și do
cumentare a muzeului, ne-a spus : 
„Aceste filme sînt deosebit de In
teresante pentru că pun in lumină 
activitatea științifică deosebit de 
bogată desfășurată de specialiștii 
din Republica Populară Chineză in 
legătură cu crearea unor mari 
șantiere arheologice menite să va
lorifice un patrimoniu artistic mul
timilenar".

Vizite pionierești

PREMIERĂ LA PITEȘTI

TEATRUL „A. DAVILA" DIN 
PITEȘTI a prezentat aseară, în pre
mieră, revista „ASTA-I BUNA !“ 
de Const. Zărnescu și Sandu Da- 
rian, pe muzică de Florentin Del
mar și Marcel Ionescu. Spectacolul 
este montat în regia lui Constan
tin Dinischiotu, asistat de Constan
tin Zărnescu. Scenografia : Emil 
Moise. Coregrafia : Dorin Oancea 
și Traian Popescu.

AZI, ÎN LIBRĂRII

Anton Pann : „Povestea 
vorbei" (Ed. Albatros).

ROMANUL „DESCULȚ
DE ZAHARIA STANCU

LA 25 DE ANI DE LA APARIȚIE

lor destin, chipuri plămădi
te din amintirea lui Darie. 
■Și vom înțelege mai bine, 
mai exact timpul. Și vom 
înțelege mai bine, mai e- 
xact istoria acelor ani ai 
răscoalelor, istoria anilor 
ce au urmat.

Se va înălța ca un mo
nument rezultat dintr-o 
grăbită, dar sigură potrivire 
a daltei în marmură, chipul 
bunicii căreia din gloria 
mândră a tinereții, mărtu
risită de icusarii grei „în
șirați pc fir de mătase", 
împodobindu-i urechile 
(„șapte icușarl de o parte, 
șapte de alta"), nu i-a mai 
rămas (la vremea cînd au
torul învață să o priveas
că, cu uimire) decît zbate
rea plină de griji, conști
ința că trebuie să fie stâl
pul intransigent, dur. pe 
care să se sprijine deznă
dejdea celor din jur. Ori 
chipul mătușii Utupăr, 
„țanțoșă", cu „fața colțu
roasă, osoasă", cu „vocea 
pietroasă, parcă zvîrlind 
mereu ucazuri", căreia i-a 
mai rămas (subtil intuit de 
autor) doar cântecul, cel 
ce acoperă rănile amintiri
lor. cîntecul pe care-1 ros
tește „printre buze, încet, 
incet, ca și cum i-ar fi tea
mă să nu se audă cuvinte
le rostite, dincolo de fe
reastră. în uliță" : „Toate 
plugurile _ umblă / numai 
pluguletul meu / 1-a-nte- 
penit Dumnezeu, / Dar o 
da și Dumnezeu / să um
ble și plugul meu, / să trag 
brazda dracului / la ușa

chipurile lui Precup Urban 
Uțupăr, bărbatul mătușii 
Uțupăr, „rumân înalt cu 
umeri lăți, încolo subțire 
tipar, ager ca briciul, ochi 
negri, aprinși, ascunși a- 
dinc sub frunte și sub prea 
stufoase sprincene", ale lui 
Ududui, O vedenie, Tiță Uie, 
al Zvăcăi lui Dimozel. 
După cum, ca intr-un 
basm adus dintr-o lume i- 
ma.ginară, in lumea pămân
teană, se vor înfățișa for
țele răului (purtând nume 
caricaturale, adunînd lao
laltă sub coaja sunetelor 
și semnele amenințării, dar 
și pe cele ale ridicolului) 
boierii Gherasle Milian Mi- 
liarezi de la Băneasa, po
reclit de țăram Codarez, 
Gogu Cristofor de la Beli- 
tori, colonelul Pienaru de 
la Secara, logofeții Oprea 
Strimbu sau Pisicu, jan
darmii Mielușel și Juvete, 
primarul Bubulete ari popa 
Bulbuc.

Anotimpurile naturii și 
anotimpurile oamenilor vor 
fi pradă, în egală măsură, 
imixtiunilor unor barbare 
nedreptăți. în via încărcată 
de rod, ca-nitr-un coșmar 
cu ochii deschiși. săracii 
vor intra, sub paza jandar
milor, cu botnițe, ca să nu 
se piardă o boabă din. avu
ția boierului. Dintr-un sat 
înconjurat de ape vor veni 
strigăte sfîșietoare, apoca
liptice de ajutor. Copiii vor 
purta, între ei, dialoguri 
stranii :

„în dinți îșl la inima 
Gingu.

— Ițicule, îngăduie-mă șl 
pe mine Ia voi în casă, 
piine cu vin să mănînc și 
eu, c-o să moară și Tudo- 
rache al nostru și-o să te 
îngădui și eu pe tine la noi, 
să măninci și tu piine cu 
vin...

Ni-1 arată pe Tudora- 
che cu mina.

— Da, o să moară șl 
Tudorache — al nostru...

Tudorache așteaptă, flă- 
mînd, cu priviri hulpave, 
lingă Gingu...

Ițicu nu se înduplecă. Nu 
crede că Tudorache va 
muri atît de curînd".

La Omida, satul lui Da
rie. ca și în satele din îm
prejurimi, viața pare a des
fășura, în acel început de 
veac XX, la nesfîrșit un ri
tual al durerii și al tristeții. 
Evocarea se inmlădie, ca 
trupul sălciei, printre fap
te ce s-au întipărit adine 
in memoria lui Darie, aco
perind-o în valuri de cele 
mai diferite culori. Peisa
jul, vîntul de Bărăgan, tre
cerea zilei în noapte, acor
dul secret al conștiinței na
ratorului cu un univers ce 
l-a marcat definitiv nasc 
tulburătoare poeme în pro
ză. Și peste toate răsună 
obsedant testamentul mo
dest al celor ce-au fost: 
„Să nu uiți, Darie. Ni
mic să nu uiți

Purtând cu sine, din co
pilărie, o comoară întune
cată, mărturii grave despre 
existente ultragiate. Zaha- 
ria Stancu pare a oficia în 
această carte în numele u- 
nui sacru legămînt. De aici, 
participarea intensă a po
vestitorului care, evocînd 
întîmplări trecute, suferă 
evident pentru a doua oară.

mai dureros poate decît în 
momentele cînd le-a fost 
martor nemijlocit. Este 
prețul greu al conștiinței. 
Și explicația autenticității 
puternice a acestei cărți.

Intr-un interviu recent, 
Zaharia Stancu. referin- 
du-se la întîlnirile cu citi
torii, vorbea despre marea 
satisfacție de a fi cunoscut 
oameni care i s-au adresat 
cu cuvintele : „Dumnea
voastră sînteți Zaharia 
Stancu ? Mulțumesc pentru 
că ați scris o carte despre 
mine. Eu sînt descris aco
lo, eu am trăit așa".

Destinul unei opere pur
tătoare a unui asemenea 
grav mesaj nu putea fi de
cît unul strălucit. Da
rie își amintește copilăria 
lui, depuinînd mărturii des
pre istoria și oamenii u- 
nor timpuri și locuri ce 
nu trebuie uitate, din 
care nimic nu trebuie uitat 
Legitimarea interesului 
față de amintirile sale o 
aflăm, între altele, în cele 
38 ediții ale cărții apărute 
pînă acum în 24 de limbi 
străine (de la persană^ da
neză, japoneză, turcă sau 
vietnameză pînă la engleză, 
rusă, spaniolă, italiană, cehă 
etc.), ca și în cele 15 ediții în 
limba română, dintre care 
ultima în Editura „EMI- 
NESCU", prin impecabila 
ținută grafică, devine un 
veritabil omagiu adus lui 
Darie-descultul, la un sfert 
de veac de peregrinări „cu 
sandale de aur", prin con
știința lumii.

Romanul Desculț face, 
neîndoios, parte dintre ă- 
cele Ocării în care te zi
dești seriindu-le.

Nicolae DRAGOȘ

A intrat în tradiția 
activității pionierilor- 
locțiitori ai președin
telui Consiliului Na
țional al Organizației 
Pionierilor ca, de cî- 
teva ori pe an, să aibă 
discuții de lucru cu 
conducerea organiza
ției, cu conducerea al- 
tor instituții și între
prinderi reprezenta
tive din țară care, în
tr-un fel sau altul, își 
aduc contribuția spe
cifică la educația ti
nerei generații. în zi
lele de 7 și 8 ianuarie 
a avut loc prima ac
țiune de acest gen 
din 1974. In prima zi, 
cei 16 pionieri-loc- 
țiitori au vizitat uzi-

nele „23 August" și 
s-au întilnit cu con
ducerea întreprinderii, 
au avut o intîlnire cu 
tov. Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru proble
mele tineretului, și au 
făcut o vizită la Stu
dioul „Al. Sahia", unde 
au vizionat filmul do
cumentar „Livada pio
nierilor" — despre al 
doilea forum național 
al organizației lor. 
Ieri, după o discuție 
cu redactorii șefi ai 
„Scînteii Tineretului" 
și revistei „Cutezăto
rii", după vizitarea 
Combinatului „Casa 
Scinteii", pionierii-loc-

țiitori s-au întîlnit cu 
conducerea Uniunii 
scriitorilor. Cu acest 
prilej, acad. Zaharia 
Stancu le-a dăruit mi
cilor oaspeți cartea sa 
„Să nu uiți Darie", cu 
dedicație, și o garoafă 
roșie pe care, la ple
care, în semn de oma
giu, pionierii au de- 
pus-o la monumentul 
lui Mihai Eminescu, 
din fața clădirii Uniu
nii scriitorilor. In du- 
pă-amiezele celor două 
zile, pionierii-locțiitori 
au avut discuții cu 
tov. Virgiliu Radulian, 
președintele Consiliu
lui Național al Orga
nizației Pionierilor.

Emil Fagudt : „Arta de a 
citi" (Ed. Albatros).
Tudor Arghezi: „Versuri șl 
proză" (Ed. Ion Creangă).

Honoră de Balzac : „Mo
deste Mignon" (Ed. Emi
nescu).

Cornel Iuga și 
Cristescu : „Consiliile 
control muncitoresc și 
misiile pe domenii 
sprijinul îmbunătățirii 
tivității economice și 
ciale a întreprinderilor' 
(Ed. Politică).

Ștefan 
de 

co
in 

ac- 
so-

Carol Gollner : „Regimen
te grănicerești din Tran
silvania" (Ed. Militară).

• * * : Dicționar român-en- 
glez (Ed. Științifică).

Intîlnire cu oameni de
BACAU (Corespondentul „Scîn

teii", Gheorghe Baltă). — Cei a- 
proape 300 de elevi din județele 
Bacău, Vrancea și Neamț, care 
și-au petrecut vacanța de iarnă în 
orașul de la vărsarea Bistriței, au 
avut, în ultima lor zi de tabără, o 
Intîlnire cu actorii teatrului dra
matic din localitate. Surpriza plă
cută a eonstituit-o prezența la în-

Din primele zile ale 
reînceperii cursu
rilor, după vacan
ța de iarnă, stu
denții din ultimul 
an al facultăților 
tehnice și al celei 
cu profil de geo
logie din învăță- 
mîntul universitar 
au început sesiunea 
de examene pen
tru absolvirea ulti
mului an de stu
diu. Fotoreporterul 
a surprins un as
pect de la primul 
examen al grupei 
studențești 453 C a 
Institutului poli
tehnic din Bucu

rești

teatru
tîlnire a artistului poporului Mar
cel Anghelescu, care a împărtășit 
din bogata și îndelungata sa ex
periență scenică. In continuare, e- 
levii au asistat la un spectacol cu 
piesa „Trecerea prin veranda ver
de" a dramaturgului băcăuan Geor
ge Genoiu, în interpretarea unui 
colectiv de actori ai teatrului dra
matic „George Bacovia".

In mijlocul sătenilor

COLUMNA
LA GURA HUMORULUI

SUCEAVA (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Parascan). — Foto- 
expoziția itinerantă „Columna" a 
Muzeului de istorie a Re
publicii Socialiste România, după 
ce a fost vizionată de mii de oa
meni ai muncii din Cîmpulung 
Moldovenesc, Vatra Dornei și co
muna Vama, poposește în aceste 
zile în orașul Gura Humorului. 
Viitorul traseu — comuna Vicovu 
de Sus și orașul Rădăuți — prilej 
cu care va fi organizat simpozio
nul „Conștiința națională la ro
mâni".

ISTORIE NESCRISĂ

„ROMANIA-FILM" prezintă
la cinematografele Patria și Capitol

CAPCANA"V

O nouâ producție a Casei de filme nr. 9

TIMIȘOARA
„Scînteii", Cezar 
nuînd inițiativa 
tacolelor înscrise 
lei stagiuni, nu numai 
proprie, ci și în alte
Teatrul maghiar de stat din Timi
șoara a poposit marți în comuna 
Dumbrava. Sătenii, care au umplut

(Corespondentul 
Ioana). — Conti- 
prezentării spec- 
pe afișul actua- 

pe scena 
localități,

Prezențe
SATU-MARE (Corespondentul 

„Scînteii", Octav Grumeza). — Pri
mul concert simfonic pe anul 1974 
al Filarmonicii din Satu-Mare — 
susținut marți, 8 ianuarie, s-a bu
curat de trei prestigioase prezențe 
ale vieții noastre muzicale : di
rijorul Emanuel Elenescu, artist 
emerit, contrabasistul Wolfgang 
Guttler și compozitorul Mihai Mol
dovan. Programul a cuprins două

V _________

pînă la refuz sala căminului 
ral, au vizionat cu acest 
piesa „Operația" de Tomcsa 
dor, una din recentele 
ale teatrului timișorean, pusă în 
scenă de regizorul Cseresnyes Iu- 
liu. La sfîrșit a avut loc o intîlnire 
cu spectatorii, soldată cu discuții 
fructuoase.

muzicale

cultu- 
prilej 
Șan- 

premiere

concerte pentru contrabas și or
chestră (în prima audiție, ab
solută), unul aparținînd compozi
torului Mihai Moldovan — dedicat 
virtuosului artist al contrabasului, 
care a susținut partea solistică — 
și un altul al compozitorului 
K. Dittersdorf din repertoriul pre
clasic. în ultima parte a concertu
lui orchestra a interpretat Simfo
nia a IlI-a „Eroica" de Beethoven.

După „Conspirația" Și „De
parte de Tipperary", maiorul 
Roman (Ilarion Ciobanu) din 
nou în acțiune. Scenariul : Titus 
Popovici. Regia : Manole Mar
cus. Imaginea : Nicu Stan. Mu
zica : George Grigoriu. Deco
ruri și costume : Virgil Moise. 
Montajul : Lucia Anton. Sune
tul : Bujor Suru. Cu: Mircea

Ma-Albulescu, Mariana Mihuț, 
ria Clara-Sebdk, Victor Reben- 
giuc, Mircea Diaconu, Silviu 
Stănculescu, Octavian Cotescu, 
Lazăr Vrabie, Maria Chira, Ma- 
rieta Luca, Zephi Alșec. Film 
realizat în studiourile centrului 
de producție cinematografică 
„București", cu concursul Mi
nisterului de Interne.
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Dintre sute de vești bune...
(Urmare dîn pag. I)

al orașului Huși. Zi de 
plenară. Pe agenda de 
lucru : mai buna apro
vizionare și servire a 
populației. Stațl că nu 
vă invit la un inter
minabil referat. Să 
stingem, așadar, lumi
nile și să rulăm 15 
minute din realitățile 
hușene în problema a- 
flată la ordinea de zi. 
Sînt și lucruri bune, 
dar și din cele care 
n-au nici un temei 
să-i bucure pe repre
zentanții comerțului 
aflați în sală.

— Ce-a urmat după 
cele 15 minute ?

— înscrierea la cu- 
vînt a factorilor res
ponsabili și angaja
mentul deloc „liniș
titor" al tovarășilor 
Emil Pascal și Ion

Agapi. de la cineclu- 
bul casei de cultură, 
din care am reținut 
formula : „vom re
veni !“.

— Erau în sală și 
tovarăși de la C.L.F. ? 
întreabă din Cluj co
legul nostru Alexandru 
Mureșan.

— Crezi că merită 
un astfel de amănunt 
să ne întrerupă „pro
iecția" noastră 7

— Merită. Dar mai 
bine să vă pronun
țați... după. Sînteți pe 
recepție, nu ? în regu
lă : „Pipa, pălăria și 
bastonul fac parte din 
decorul obișnuitelor 
festivități de pensio
nare. Dar... Ei bine, 
poate că în 37 de ani 
pe care inginerul Ion 
Moraru, de la I.A.S.- 
Cluj, i-a petrecut în 
livezile cu pomi îi dau 
dreptul la mai mult.

Dacă dealurile de 
primprejurul Cluju
lui nu mai sint 
sterpe, dacă C.A.P.- 
urile Gădălin, Pata, 
Vultureni etc. au de
venit recunoscute lo
calități pomicole, asta 
se datorește și pensio
narului de azi. în nu
mele a peste 600 de 
cadre calificate pe 
vremea cînd era di
rectorul școlii profe
sionale agricole, lui 
Ion Moraru i-a fost 
făcut un dar : un 
trepied. Să poată ad
mira mai odihnitor li
vezile pentru care a 
trăit. Pensionarul a 
primit darul și-a de
clarat, mulțumind, că 
se simte încă în pu
tere. Ca pomii sădiți 
de el cu atîta dra
goste.

Și n-a fost om pre
zent să nu-1 creadă...

De jur împrejur, de pe pereții sălii 
înalte, spațioase, mare cit o arenă 
de tenis, se revarsă asupra noastră 
o avalanșă de umor și fantezie, de 
satiră și bună dispoziție. Caricaturi, 
epigrame, fotografii și multe, multe 
culori. Astfel se recomandă vizitato
rului, la primul contact, expoziția 
finală a celui de-al III-lea concurs 
județean al gazetelor satirice găz
duită de Casa de cultură a sindicate
lor din Sibiu.

Dar acest prim contact se dovedeș
te imediat insuficient, pentru că, 
mai presus de toată risipa de inven
tivitate ce se degajă din fiecare pa
nou al sălii, există aici, la Sibiu, o 
tradiție despre care îți pot vorbi in 
primul rînd oamenii, cei care de 
cîțiva ani s-au dăruit cu pasiune a- 
cestei eficace forme a muncii poli
tice de masă.

— Cînd a apărut pentru prima dată 
ideea concursului gazetelor sati
rice ?

— In 1971, anul cînd activitatea 
pontică, ideologică, în ansamblul ei, 
a cunoscut un reviriment ca urmare 
a analizei întreprinse de conducerea 
partidului — ne răspunde ION MUN- 
TEANU, șeful secției propagandă la 
Comitetul județean P.C.R. Sibiu.

— ȘI locul său de „naștere"... ?
— Uzina „Independenta". între

prindere care avea o gazetă satirică 
cu mare priză la muncitori. în pre
zent, la concurs, pe lîngă gazetele 
existente in expoziție, au participat 
și alte zeci de gazete, cu preocupări 
notabile. Iar, în cazul celor prezenți, 
panoul sălii de expoziție surprinde 
doar cîteva secvențe dintr-o activi
tate al cărei atribut principal este 
continuitatea.

...îmi recitesc aceste însemnări 
stînd singur, într-o după-amiază ge
roasă de decembrie, printre expona
te. Si. deodată, în liniștea sălii de 
expoziție o voce mă întrerupe...

O critica „la zi" precisă 
și concretă

— Acesta este principiul activită
ții mele cotidiene — își agită carica
turile gazeta „Urzica" a întreprinde
rii „Independența". S-a intimplat 
ceva în întreprindere ? Am si reac
ționat prompt la eveniment. împreu
nă cu gazetele satirice de secții.

Pe panou, zeci de desene confir- 
mînd afirmația de mai sus pot as

pira la titlul de „oglindă" a activi
tății interne ; economia de combus
tibili. risipa de energie, irosirea tim
pului de producție sînt doar cîteva 
din zecile de teme abordate periodic, 
cu fantezie. Expoziția stă mărturie.

Ce se întimplă însă în acest timp 
în uzină ?

După cum am putut constata eu 
prilejul unei vizite la fața locului.

cii“ de la Independența nu se mai 
aude. Este preocupată, presupun, de 
realizarea unei caricaturi pe tema 
continuității muncii politice de masă. 
Autocritică.

Caricaturi din stofă ?
— Vă rog, apreciați cele mai reu

șite caricaturi pe care le-am găzduit

spune DUMITRU RUSESCU. șef de 
atelier.

Periodicitatea există. Din păcate 
însă nu peste tot. Gazeta „Suveica", 
de la țesătorie, goală, folosește doar 
ca... oglindă muncitoarelor din secție. 
In schimb, „Suveica" din expoziție 
are caricaturi noi, frumos colorate : 
„Somnoroșii", „Nemotivat lipsesc...". 
De fapt acest ultim desen s-ar po-

VĂZUTE Șl NEVĂZUTE 
in oglinda gazetelor satirice

DIALOGURI AUZITE Șl NEAUZITE lNTR-0 EXPOZIȚIE DIN SIBIU

„Urzica" se află la datorie. Carica
turi critice sau pozitive sînt comen
tate viu la ieșirea din schimburi de 
numeroși muncitori.

Intrăm și în secții, acolo unde ga
zetele ar trebui să fie intim legate 
de procesul de producție. Dar. sur
priză : aici ele au cu totul alț aspect 
decit in sala de expoziție. La „strun- 
gărie" două caricaturi notează : „mai 
sînt unii care..." Fără vreun nume 
propriu, fără vreo referire la anumi
te situații concrete. La „sculărie" nu 
există rubrică satirică. La fel in sec
ția „strungărie ușoară".

— Uneori avem și noi expuse ca
ricaturi — ne lămurește aici maistrul 
ILIE BASARABA.

— Și unde sînt ele acum 7
— Ia dosar !
— Și dosarul... ?
— Nu-i la mine. Nu știu exact un

de se află.
La „modelărie", de sub sticla ga

zetei ne privește un articol datat 17 
noiembrie ; dar recordul este bătut 
de „Perforatorul" care găzduiește un 
material (și nu satiric 1) din octom
brie...

In sala de expoziție, glasul „Urzi-

în acest an — ne face semn de pe 
unul din panourile expoziției gazeta 
satirică „La țintă" a întreprinderii 
Tirnava din Mediaș.

Privim cu atenție și ne exprimăm 
nedumerirea. Nu avem în față niște 
obișnuite caricaturi. Ci diverse bu
căți de țesătură. Lîngă fiecare dintre 
ele se pot citi mici texte precum :

întrebăm pe tovarășul O. T. de la 
Imprimat : „cine o să-și confecționeze 
o rochiță din marfa imprimată de el 
cu acest defect ?“

— Dar caricaturile T
— Puteți vedea și caricaturi. Dar 

aceste eșantioane expuse la gazeta 
satirică s-au dovedit, în timp, cel 
puțin la fel de eficace. Vizitați-ne 
fabrica și vă veți convinge.

Și iată-ne la Mediaș, la „Tîrnava". 
La secția finisaj, tocmai fusese ex
pusă o asemenea mostră de negli
jență a echipelor de imprimare. La 
filatură, caricatura concretă, incisivă 
era la loc de cinste.

— Dacă permanent această rubrică 
a gazetei de secție este „la zi", dacă 
există o periodicitate fermă, atunci 
eficacitatea satirei este maximă —

trivi însăși gazetei. Din nou, auto
critic.

Au cuvintul... 
cei in cauză

Multe desene pe pereții sălii de 
expoziție. Dar și foarte multe texte. 
Nu cumva, în acest fel, se diminu
ează caracterul agitatoric, direct, ca
pabil să declanșeze reacții spontane, 
al gazetei satirice ?

— Nu — ne răspunde „Ariciul" fa
bricii „7 Noiembrie" I Textele mai 
mari, existente lîngă caricaturi, sint 
afișate ulterior. Și sînt urmărite chiar 
cu mai mult interes decît caricatura 
însăși. Pentru că ele reprezintă punc
tul de vedere al celui criticat...

„Dragă Ariciule..." Cîteva cuvinte 
nu întotdeauna meșteșugit alăturate, 
dar pline de sinceritate. Gazeta sa
tirică și-a făcut datoria. Din acest 
punct de vedere, experiența sibiană 
este într-adevăr remarcabilă. Efi
cienta actului critic este urmărită în 
cele mai variate modalități.

La fabrica de produse zaharoase 
„Victoria" răspunsul celui criticat

TG. JIU (Corespondentul „Scln- 
teii", M. Dumitrescu). — Sfatul 
țelepților, constituit din cei 
vîrstnici cetățeni ai comunei 
grești-Gorj, a trecut, odată 
noul an, la întocmirea unei 
nografii a comunei într-un 
interesant șl original. Banda 
magnetofon înregistrează relatările 
martorilor oculari ai evenimente
lor petrecute în comună cu zeci 
de ani în urmă. Constituind astfel 
o istorie nescrisă, banda de mag
netofon „vorbește" apoi generați
ilor de astăzi despre evenimentele 
care au zguduit comuna în 1907, 
despre lupta oamenilor pentru o 
viață mai bună, despre manifestă
rile culturale care aveau loc cu 
40—50 de ani în urmă, despre anii 
construcției socialiste, deosebit de 
bogați în evenimente și în această 
comună. Și astfel, tinerii ascultă, 
prin vocea bătrînilor, istoria comu
nei.

CONCERT CORAL

în- 
mal 
Lo- 

cu 
mo- 
mod 

de

SIBIU (Corespondentul „Scînteii", 
Nicolae Brujan). — In sala palatu
lui .,Astra", formația corală „Ma- 
calester choir" de la Macalester 
College din St. Paul (Minnesota) 
S.U.A., dirijata de Dale Warland, a 
susținut un concert care s-a bucu
rat de un deosebit succes. In pro
gram au figurat pagini din creația 
corală americană, prelucrări după 
motive tradiționale și moderne._ _ _ _ __ _ _ _ /
este scris cu cerneală roșie direct pe 
caricatură. Intr-un loc descifrăm : 
„Nu acesta este răspunsul așteptat". 
Deci, orice încercare de formalism 
este înăbușită încă din fașă.

In comuna Șeica Mare, unde «e 
află un excelent „Reflector" alimen
tat de entuziasmul și pasiunea tu
turor organelor locale, în frunte cu 
primarul, sătenii au introdus ei înșiși 
un fel de „declarații" în care își co
mentează autocritic fapta ce a de
clanșat ascuțișul satirei. „Declarații
le" sînt la rîndul lor afișate spre în- 
cunoștințarea obștei.

Exemplele ar putea continua. Pen
tru că fiecare experiență a dat naș
tere la soluții diferite, generate de 
condiții diferite, dar urmărind toate 
același țel : eficacitatea maximă a 
aetului critic.

★
...In sala de expoziție s-a așternut 

liniștea. Desigur, ar mai fi fost 
multe de spus. Dar unele gazete sa
tirice venite la concurs au preferat 
să tacă. Le-am înțeles „modestia" 
abia cînd am vizitat întreprinderile 
respective. La „Flamura roșie"- 
Sibiu toate gazetele uzinei erau 
goale. Caricaturile „plecaseră" la 
concurs și comitetul de partid nu se 
îngrijise să le înlocuiască imediat. 
Vitrinele mari, spațioase se oglin
deau cu tristețe în tumultul mun
cii din fiecare secție, sursă inepui
zabilă de subiecte.

La „Automecanica" din Mediaș, 
„Săgeata", gazeta secției întreținere- 
reparații, avertizează : „Atenție, să
geata nimerește !“. „In gol", comple
tăm noi, privind imaginea dezolan
tă a rubricilor goale. Și aici, satira 
se afla... la concurs.

Cu neîmplinirile, dar. mai ales, cu 
împlinirile sale, al III-lea concurs 
județean al gazetelor satirice de la 
Sibiu marchează totuși o reușită. 
„Urzicile", „Aricii", „Săgețile" fac 
acum parte integrantă din am
bianța de muncă a instituțiilor si- 
biene. Oamenii le așteaptă. Le co
mentează. Ba chiar se mai și supără 
pe ele. Ceea ce este foarte bine. Iată 
cîștigul de netăgăduit pe care l-a 
evidențiat expoziția vizitată. Cu con
diția ca „fără pauze", gazetele sati
rice să fie „la post" în fiecare zi a 
anului. Este una din condițiile — 
alături de obiectivitatea criticii, de 
conținutul textelor și caricaturilor — 
prestigiului și eficacității satirei.

Radu CONSTANTINESCU
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII
1

ECONOMICE ÎN INDIA
La invitația guvernului Republicii 

India, o delegație economică, con
dusă de tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a plecat marți 
dimineața în India, unde va purta 
convorbiri cu privire la dezvoltarea 
în continuare a relațiilor economice, 
a cooperării industriale și tehnjco- 
științifice, precum și a colaborării 
dintre organele de planificare din 
cele două țări.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
9

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a pri
mit, marți după-amiază, pe Jean 
Baptiste Doumeng, președinte-direc- 
tor general al societății „Interagra"- 
Franța, care face o vizită în țara 
noastră.

în timpul Întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme privind posibili
tățile de dezvoltare a cooperării în 
domeniul economic, intensificarea

Ministrul afacerilor externe al Austriei 
va face o vizită oficială in România

La invitația ministrului afacerilor 
externe, George Macovescu, in pe
rioada 17—19 ianuarie 1974 minis
trul federal al afacerilor externe al

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10,

11 și 12 ianuarie. In țară : Vreme rece, 
geroasă noaptea in estul Transilvaniei 
și in Moldova, mai ales la Începutul

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT» SPORT • SPORT • SPORT» SPORT

întreceri în „Cupa tineretului"
Competiția sportivă de masă do

tată cu „Cupa tineretului" reunește 
la întrecerile din județele Prahova. 
Dîmbovița și Buzău 45 000 de tineri 
muncitori și elevi. Pe pîrtiile și 
străzile în pantă de la Sinaia, Buș
teni, Azuga, Poiana Țapului și alte 
localități cu condiții favorabile, in 
săptămîna care a trecut s-au pre
zentat la startul întrecerilor de

EMISIUNI SPORTIVE PE 
MICUL ECRAN. în săptămîna 
aceasta vor avea loc următoa
rele emisiuni sportive : joi, 10 
ianuarie, ora 20,05, baschet fe
minin, meciul Politehnica 
București — M.T.K. Budapesta 
(repriza a Ii-a, transmisiune di
rectă din sala Floreasca) ; sim- 
bătă, 12 ianuarie, ora 20,05, ho
chei, meciul Steaua — Dinamo 
(repriza a III-a, transmisiune 
directă de la patinoarul „23 
August") ; duminică, 13 ianua
rie, ora 17,40, meciul Steaua — 
Dinamo (reprizele a II-a și a 
III-a, transmisiune directă de la 
patinoarul „23 August").

SCIII. — „Cupa mondială" ia schi 
a programat la Berchtesgaden (R. F.

BUCUREȘTI-ORAȘUL MEU
(Urmare din pag. I)

turi", și infinitul șirag al 
lampadarelor de neon... 
Nimic nu mai seamănă in 
această Lume Nouă cu 
simigeria din Piața Bibes- 
cu-Vodă, coșcovită, înmi
resmată de susan. Nimic nu 
aduce aminte de felinarul 
cu gaz aerian din Radu 
Vodă...

Oricît al urmări, prin 
presă și televiziune, ritmul 
de construcție și de mo
dernizare al Capitalei, nu 
se poate să nu al un șoc, 
descoperind proporțiile car- 
tierelor-satelit ale Capita
lei atunci cind curiozitatea 
sau vreo vizită la prieteni, 
iți poartă pașii prin Dru
mul Taberei, Militari, Titan, 
Berceni... Te simți, deoda
tă, foarte mic, pierdut in
tr-o fantastică pădure albă 
sau viu colorată, care nu 
se mai sfirșește... Ești în 
alt oraș. Un oraș in oraș. 
Și încă unul, și încă unul.

Bucureștiul are, la ora 
actuală, toate problemele 
unei metropole, în plină.

cinema
• Capcana : PATRIA — 9: 11,16; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Veronica se întoarce t CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.• Marele vals î SALA PALATU
LUI — 17 (seria de bilete — 
4932) ; 20,15 (seria de bilete — 
4033), LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 
16; 19,30, MELODIA — 9; 12.30J
16; 19,30, FAVORIT — 8,30; 12,30; 
16; 19.• „Vila" noastră de vacanță : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45. , ,• Fapt divers In prima pagină :
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9; 11,13; 
13,30; 10; 18,15; 20,30.• Joe Kidd : SCALA — 9: 11,15;
13,30; 16; 18t30; 21, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30,
BUCUREȘTI — 8.45; 10.45; 12,45: 
14,45: 16,45: 19; 21.• Juliane : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,16: 20,30

La plecare au fost prezenți Con
stantin Băbălău, ministrul energiei 
electrice, Emilian Dobrescu și Nico- 
lae Mihai, miniștri secretari de stat, 
prim-vicepreședinți ai Comitetului 
de Stat a! Planificării, Nicolae Ghe- 
nea, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

A fost de față John Agacy, însăr
cinat cu afaceri nd-interim al Re
publicii India la București.

(Agerpres)

schimburilor comerciale între între
prinderile românești de comerț exte
rior și societatea „Interagra“.

★
în aceeași zi, Jean Baptiste Dou

meng a avut întrevederi de lucru la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, Ministerul indus
triei Chimice și Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor.

(Agerpres)

Republicii Austria, dr. Rudolf Kir- 
chschlaeger vn face o vizită oficială 
în Republica Socialistă România.

(Agerpres)

intervalului. Cerul va fl variabil, mai 
mult noros în sud-estul țării, unde se 
vor semnala ninsori slabe locale. In 
rest ninsori izolate. Temperaturile mi
nime vor Ii cuprinse între minus 15 
și minus 5 grade, local mal coborîte 
în nord-estul țării, tar maximele Intre 
7 șl 3 grade. In vestul țării local se va 
semnala ceață și polei. In București i 
Vreme rece. Cerul va fl temporar 
noros, favorabil ninsorii slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

schi și săniuțe aproape 12 000 de 
concurenți. Un număr record de 
participant — circa 8 000 de elevi — 
a fost înregistrat pe patinoarele na
turale din Ploiești, Cîmpina, Tîrgo- 
viște și Buzău, unde timpul geros 
din ultimele zile a făcut ca gheața 
să fie prielnică concursurilor de pa
tinaj.

ÎN CÎTEVA RÎNDUR1
Germania) o nouă probă masculină 
de slalom uriaș, în care victoria a 
revenit schiorului italian Piero Gros, 
in vîrstă de 19 ani. în urma acestei 
victorii, Piero Gros a trecut pe pri
mul loc in clasamentul individual al 
„Cupei mondiale". El totalizează 75 
puncte și este urmat de austriacul 
Franz Klammer — 74 puncte și de 
elvețianul Roland Collombin — 63 
puncte.

Clasamentul pe echipe : 1. Austria 
— 609 puncte ; 2. Italia — 273 punc
te ; 3. R. F. Germania — 188 puncte.

TENIS — Turneul Internațional 
de tenis de la Dallas (Texas), in 
care s-a disputat numai proba de 
dublu mixt, a fost cîștigat de pere
chea Billie Jean King (S.U.A.) — 
Owen Davidson (Australia), învingă
toare cu 6—2, 4—6, 6—3, 6—4 în fina
la susținută cu perechea americană

rapidă, modernă dezvolta
re. Multe, dificile, comple
xe probleme de rezolvat, 
de ordin economic, tehnic, 
organizatoric, estetic. Con
strucții, trafic, comerț, am
bient, climat cultural, cli
mat moral,.. Problemele 
bat la ușă cu putere și cer 
o grabnică decizie, unuia și 
altuia. Edilii Capitalei 
noastre au sarcini gigan
tice, ce se pot duce la ca
păt numai în răspăr cu 
birocrația și alte iazme.

Pe toți cei care, intr-un 
fel sau altul, ne simțim le
gați sufletește de fermecă
toarea noastră Capitală ne 
bucură acele realizări ca- 
re-i imprimă, pe zi ce tre
ce, mai mult caracterul de 
metropolă civilizată, tot 
ceea ce aduce un plus de 
confort sau de podoabă 
străzilor și spațiilor ei li
bere.

S-au înmulțit și s-au di
versificat sălile de expozi
ții în ultima vreme (cea 
mai recentă, „Galeria 
Nouă", expoziție-muzeu, e 
un giuvaer). Se construiesc

și se deschid mereu noi 
magazine, centre culturale 
atît în inima orașului, cit 
și in cartierele noi. Se află 
in construcție hoteluri-gi- 
gant (cit de binevenite ar 
fi și cîteva hoteluri, hote- 
luri-pensiune, mai mici, 
mai intime, țnai „ca aca
să"). Ici-colo descoperi un 
nou scuar, care anul tre
cut nu exista. Și leagăne 
pentru copii, și tobogane, 
și nisip de joacă, și con
strucții, acolo unde pină 
mai ieri erau maidane. Pe 
pajiști apar sculpturi cu 
trăsături cizelate sobru, 
modern.

Toate acestea — și multe 
altele, realizări deosebite, 
în variate domenii — ne 
bucură, dar cit ne întris
tează șuvoaiele de apă de 
ploaie care pătează fața
dele noilor blocuri. Lemnă
ria lucrată de mîntuială 
prin cere vlntul suflă in 
voie. Țevăria care șuieră 
și face tot felul de pocinoa
ge. Degradarea rapidă a 
unor localuri, frumos gîn- 
dite și prost întreținute

?Fata care vinde flori : TIM-
URI NOI — 8,15; 12; 14,45; 17,30;

20,15.• Z : VIITORUL — 15,30; 13.
• Umbrele strămoșilor uitați : 
VIITORUL — 20.• Intimplări cu Cosa Nostra : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16;
13,15; 20,30, GLORIA — 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 13.15: 20.30. 
« Don Quijoite — 14,30; 16.30,
Ditte, fllca omului — 13.43, De
șertul roșu — 20,45 : CINEMATE
CA (sala Union).• O noapte furtunoasă : DOINA 
— 9; 12.30; 14.30; 18; 20.• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 11; 16.30. 
• Anatomia dragostei : DACIA — 
9; 11,15: 13,30; 16; 16.15 : 20.30.
• Torino Negru i ARTA — 15,30; 
18; 20,16, BUCEGI — 15,30; 13;
20.15.• Vifornița ; PACEA — 16; 18;
20.• Generalul doarme tn picioare ; 
UNIREA — 15.30; 18: 20.15.
o Dragostea Începe vineri : FE
RENTARI — 16: 18; 20.a Pe aripile vlntului : DRUMUL 
SĂRII — 14,30; 19.• Evadarea: COTROCENI — 15,30; 
18; 20,15.
• Fata din Istanbul : LIRA — 
15,30; 18: 20,15, MOȘILOR — 9;
11,15; 13.30; 16; 18; 20,15.
• Morglana : POPULAR — 15.30; 
13; 20,15.

CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
în numele populației și al Frontului Național de Eliberare din 

Vietnamul de Sud, mulțumim sincer Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste din România și poporului român pentru călduroa
sele felicitări pe care ni le-a adresat cu ocazia celei de-a 13-a aniver
sări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud.

Folosim acest prilej pentru a transmite Frontului Unității Socialiste 
din România și poporului frate român urări de succese și mai mari în 
opera de edificare a unei țări prospere și fericite, contribuind astfel la 
menținerea păcii în Europa și în lume.

Fie ca prietenia și solidaritatea frățească dintre populația din Viet
namul de sud și poporul român să se consolideze și să se dezvolte în 
continuare.

COMITETUL CENTRAL AL FRONTULUI NAȚIONAL 
DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD

Pentru a participa Ia festivitățile organizate cu prilejul 
celei de-a X-a aniversări a revoluției din Zanzibar

O delegație guvernamentală a plecat 
în Republica Unită Tanzania

La invitația Consiliului Revoluțio
nar din Zanzibar, o delegație gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Traian Dudaș, ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini Gre
le, a plecat, marți, in Republica U-

LUCRĂRILE PRIMEI SESIUNI A COMISIEI MIXTE 
GUVERNAMENTALE ROMÂNO-BURUNDEZE

La Ministerul Comerțului Exterior 
au început marți dimineața lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale romftno-burundeze, în 
care sînt examinate probleme pri
vind dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor reciproce, stabilirea do
meniilor și posibilităților de colabo
rare și cooperare dintre Republica

FOT
• BILETELE SE VOR EPUIZA IN 

CURIND. Pină in prezent au fost 
vindute 1 250 000 de bilete de intra
re din cele aproape 2 500 000 prevă
zute pentru cele 32 de meciuri ale 
celui de-al 10-lea Campionat mon
dial de fotbal, care se va desfășu
ra, cu începere de la 13 iunie, în 
mai multe orașe din R. F. Germa
nia. Organizatorii au comunicat că

Rosemary Casals-Marty Rieșsen. în 
partida pentru locurile 3—4, Leslie 
Hunt, Rod Laver (Australia) au dis
pus cu 7—6, 6~7, 6—1 de Wendy 
Overton (S.U.A.) — Roy Emerson 
(Australia).

VOLEI. — La Belgrad, in cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la vo
lei masculin, echipa locală Partizan 
a pierdut cu scorul de 0—3 (13—15, 
7—15, 11—15) în fața formației ȚSKA 
Moscova. Partida retur se va disputa 
la 17 ianuarie, la Moscova.

In meci tur contind pentru „Cupa 
cupelor" la volei feminin, echipa 
Traktor Schwerin (R. D. Germană) 
a întrecut, pe teren propriu, cu sco
rul de 3—2 (5—15, 15—5, 14—16, 15—7, 
15—6) formația Akademik Sofia. Me
ciul retur este programat la 19 ia
nuarie, la Sofia.

(vezi, spre pildă, Cafe
neaua de la Curtea Veche). 
Ciorchinii de oameni care 
atîmă pe scările autobuze
lor în orele de virf. Cu
noscutele deficiențe ale co
merțului, numărul redus al 
sălilor de sport, cel insufi
cient al căminelor de copii.

Bucureștiul, centru inter
național de înalt prestigiu 
și capitală a unei țări în 
plină dezvoltare, ar trebui 
să fie primul dintre orașe 
care să se lepede de a- 
semenea păcate și neajun
suri.

Urăm, la acest început 
de an al marilor prăznuiri, 
tuturor : cetățeni și edili, 
ingineri, arhitecți, tuturor 
celor ce muncesc întru îm
bunătățirea și înfrumuseța
rea vieții în București, iz- 
bîndă. O izbîndă care nu va 
fi ușor de obținut, dar care 
va bucura inimile milioane
lor de români și de străini 
Îndrăgostiți de capitala 
României, de acest oraș 
larg „desfătat", plin de o 
nesecată vitalitate, generos, 
alegru, primitor.

* Misiunea secretă a maiorului
Cook : GIULEȘTI — 15,30; 13;
20,15, VOLGA — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLACĂRA — 9.15: 
11,30: 13,45: 16; 18.15 : 20.30.
• Tick... Tick... Tick s MUNCA 
— 10; 16.
a 100 de lei : MUNCA — 18; 20. 
a Ce se întitnplă, doctore 7 : 
CRINGAȘI — 16; 13; 20.
a Mult zgomot pentru nimic : 
COSMOS — 15,30; 18; 20.15.
a Bună seara, doamnă Campbell: 
FLOREASCA — 15,30; 18: 29,15,
PROGRESUL — 15,30: 18; 20,15.
a Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : RAHOVA — 
15,30; IB; 20,15.
a Ultimele șase minute : VITAN 
— 15,30: 17.45; 20.
a Vagabondul : AURORA — 9; 
12,30; 16; 13,30.

teatre

nită Tanzania, pentru a participa la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
X-a aniversare a revoluției din Zan
zibar. Din delegație face parte, de 
asemenea, ambasadorul român la 
Dar es Salaam, Ion Drînceanu.

(Agerpres)

Socialistă România și Republica Bu
rundi. Delegația română Ia lucrări 
este condusă de Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, iar delegația 
burundeză de Barakamfitye Damien, 
ministrul economiei, comerțului ex
terior și interior.

(Agerpres)

BAL
biletele vor fi în curind epuizate, 
jocurile urmind să se desfășoare cu 
„casele Închise".

• PREGĂTIRILE ECHIPEI SPA
NIOLE. Federația spaniolă de fotbal 
a decis să intrerupâ meciurile cam
pionatului țării pentru a da posibi
litate jucătorilor selecționați in re
prezentativa Spaniei să se pregăteas
că in comun în vederea intîlnirii de 
baraj cu formația Iugoslaviei (13 fe
bruarie la Frankfurt pe Main), con
tind pentru campionatul mondial. De 
asemenea, nu vor fi programate nici 
intîlniri pentru „Cupa Spaniei" (eta
pa de Ia 7 februarie) Selecționabilii 
vor fi cantonați la Madrid ș! se vor 
pregăti sub îndrumarea antrenorului 
L. Kubala. De asemenea, a fost a- 
nulată intilnirea amicală dintre e- 
chipele Spaniei și Olandei, care 
urma să aibă loc la 30 ianuarie. In
tr-o declarație făcută reprezentanți
lor presei sportive internaționale, an
trenorul L. Kubala a spus, printre 
altele : „Dacă vom învinge reduta
bila echipă a Iugoslaviei și ne vom 
califica pentru turneul final, atunci 
vom reuși să jucăm și în grupele 
semifinale. în mod normal vom o- 
cupa locul doi în grupa respectivă, 
după echipa Braziliei",

• VA JUCA PELS IN ECHIPA 
BRAZILIEI ? Președintele Confede
rației sporturilor din Brazilia, Joao 
Havelange, a declarat ziarului „Ga- 
zetta sportivo" că va lansa un nou 
apel pentru ca celebrul jucător Pete 
să revină asupra deciziei sale și să 
joace în echipa națională la cam
pionatul mondial de fotbal din R. F. 
Germania. După cum se știe, Pete 
a anunțat oficial încă de acum un 
an și jumătate că declină selecția și 
că nu va mai juca în campionatul 
mondial și niei în alt meci interna
țional. Pete a rămas, pină acum, in
transigent la toate apelurile de a 
reintra în echipa națională, declarind 
că hotărirea sa este irevocabilă.

în numărul de ieri al ziaru
lui am publicat o știre proveni
tă de la F.R.F. despre funcțio
narea, în viitorul an școlar, 
1974—1975, a patru noi licee cu 
profil fotbalistic în partea de 
program care privește educația 
fizică și sportivă a elevilor.

La precizarea forurilor de re
sort din Ministerul Educației și 
învățămîntului sîntem în mă
sură să arătăm că nu există 
vreun acord intre M.E.I. și 
F.R.F. in această privință, fiind 
vorba doar de o dorință a fede
rației de fotbal, neacceptată de 
Ministerul Educației și învăță- 
mintului.

cescu nr. 2) : Un fluture pe lam
pă — 19,30.
• Teatrul de comedie : Interesul general — 20-.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra* * (sala din bd. Schitu Măgu- reanu) : Casa de mode — 20, (sa
la din ștr. Alex. Sahia) : A două
sprezecea noapte — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești a mea ! — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19,30, (sala Studio) : Hotelul astenicilor — 20.

• Opera Română : rosea — 19.
A Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
gi.ale“ (sala mare din bd. N. Eăl-

A Teatrul Giulești : Răzbunarea 
suflerului — 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă“ : Iancu 
Jianu — io.
e Teatrul „Țăndărică*  (sala din 
str. Academiei) : Tlgrișorul Petre — 11.
» Studioul I.A.T.C. ,.L L. Carar 
«iale“ : Mockinpotț (în limba germană) — 20.
A Teatrul satlrJc-muzicaî „C. Tă- nase“ (sa’a Savoy) : La Savoy, 
Boema t — 19,30, (sn!a dîn Catea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30 
o Teatrul de revistă ș;. comedie 
„Ion Vasilescu" : Reflectorul re
vistei — 14,30.
a Ansamblu! artistic „Rans.odh» Română-1 : Pe plaiurile Mioriței 
— 19,30
A Circul ,București*  : Spectacol . 
prezentat de Circul Șușch-Hol^nd 
(din Berlinul occidental) — 19.30.

r. d. vietnam: Secvenfe din marea 
epopee a reconstrucției

Trecuseră doar cîteva săptămîni de 
cind colectivul . uzinei ..Tran Hung 
Dao" părăsise jungla, reintorcindu-se 
la sediul său inițial dintr-un car
tier al Hanoiului. Pe poarta între
prinderii ieșeau primele contingente 
de motoare — destinate unor coope
rative din delta Fluviului Roșu, ale 
căror sisteme de irigații avuseseră 
de suferit prin scoaterea din uz a 
pompelor. în timpul războiului. Pa
ralel cu efortul colectivului de a a- 
tinge parametrii inițiali de produc
ție. specialiștii din întreprindere, îm
preună cu reprezentanți ai guver
nului. au calculat posibilitățile dez
voltării ei în viitorii 3 ani. Și. o- 
biecțivele fixate sint pe măsura a- 
cestul colectiv care, atît în anii con
strucției pașnice, cit și în vremuri
le grele ale războiului, a acționat a- 
semenea unei brigăzi de șoc, răs- 
punzind cu promptitudine cerințelor 
majore ale tării. Debutînd cu șase 
strunguri și șase muncitori, la pu
țin timp după crearea R. D. Viet
nam. întreprinderea, devenită trep
tat una din uzinele cele mai impor
tante din tară, si-a schimbat mereu 
profilul in funcție de necesitățile na
ționale. De la producția de piese de 
schimb pentru mitraliere si tunuri, 
în timpul războiului anticolonial, a 
trecut la fabricarea de instrumente 
pentru decorticat orezul, tacimuri si 
mașini tipografice, pentru a fi ne
voită să reia, (jar la un nivel su
perior. producția de război. înainte 
de a fi in măsură să se consacre a- 
devăratei ei meniri. Experiența adap
tării rapide la cele mai incredibile 
condiții oferă colectivului său o trai
nică temelie pentru noi planuri în
drăznețe. Secretarul comitetului de 
partid. Tran Huu Nghi. ne spunea 
că în urma unor aprofundate dez
bateri s-a ajuns la constatarea că 
pot fi întrunite elementele care să 
facă posibilă creșterea de cinci ori 
a producției in viitorii trei ani. A- 
flind vestea, difuzată de ziare și 
postul de radio, sute de cooperative 
agricole și alte unități productive 
și-au prezentat comenzile de motoa
re. stimulînd eforturile muncitorilor 
și specialiștilor uzinei de a răspunde 
intr-un ritm cit mai alert cerințelor 
economiei naționale.

Uzina, se află în primele rînduri și 
intr-un alt domeniu, considerat de

Dezvoltare în profunzime 
a mișcării muncitorești spaniole

Convorbire a trimisului ziarului „L’HumaniU" cu tovarășul Santiago CARRILLO

Ziarul „L’HUMANITE" publică intr-unui din numerele sale recente 
o convorbire a trimisului său special, Etienne Gilbert, cu tovarășul San
tiago Carrillo, secretar generai al P.C. clin Spania, în care acesta se 
referă la perspectivele unei evoluții democratice in Spania, subliniind 
că „această dezvoltare se va putea etcctua numai pornind de la cola
borarea sinceră și loială cu comuniștii".

„în situația actuală — arată San
tiago Carrillo — creșterea mișcării 
muncitorești cunoaște o dezvoltare 
spectaculoasă. Pină și în provinciile 
cele mai intîrziate pe planul luptei 
sociale se Întreprind acum acțiuni 
muncitorești remarcabile. Accentua
rea dezvoltării în profunzime a miș
cării de masă a fost, de altfel, una 
din sarcinile esențiale stabilite de 
Congresul al VIII-lea al P.C. din 
Spania.

Țăranii cu gospodării mici încep 
să se organizeze, să se exprime și 
să lupte — în special în Navarra și 
in Aragon — ceea ce constituie un 
fenomen nou în Spania. Criza invă- 
țămîntulul reprezintă un alt feno
men caracteristic.

Orientarea noastră este de a da cel 
mai mare avînt posibil luptelor mun
citorești, țărănești, ale intelectuali
lor, ale studenților, ale păturilor 
mijlocii, de a ajunge la cea mai mare 
coordonare posibilă a acestor lupte. 
Comuniștii iși reafirmă propunerea 
privind o acțiune convergentă a tu
turor forțelor care vor o schimbare 
democratică. Sîntem gata să depunem

ÎN CĂUTAREA UNOR NOI PROPRIETĂȚI ALE MATERIEI

Supraconductibilitatea - un univers de miracole
In timp ce in locuințe Și uzine temperatura scade, in mod fortuit din 

pricina penuriei de energie, fizicienii de la Universitatea din Geneva creea
ză, deliberat, temperaturi de minus 250 grade pentru efectuarea unor erpe- 
rienfe importante. Rezultatul cercetărilor întreprinse in asemenea condiții 
ar putea avea insă o mare însemnătate pentru economie, pentru obținerea 
di: energie, pentru viitorul omenirii — scrie intr-un articol „Tribune de 
Genivc".

„Fizicienii din Geneva — arată 
ziarul — au ales această tempera
tură scăzută, și chiar inferioară ni
velului amintit, pentru a putea studia
— și a pune apoi in aplicare — 
proprietățile uimitoare pe care le e- 
vidențiază materia supusă la aseme
nea temperaturi. Numai în preajma 
„zeroului absolut" — minus 273° C
— se manifestă un fenomen excep
țional, și anume „supraconductibili
tatea".

Descoperită in 1911 de olandezul 
Kamerling Onnes și „distinsă", in 
1972, prin atribuirea Premiului Nobel 
pentru fizică echipei Bardeen-Cooper- 
Schrieffer, care a reușit s-o explice, 
supraconductibilitatea a fost astfel 
denumită datorită faptului că unele 
metale se ..metamorfozează" brusc 
cind sint supuse unei anumite tem
peraturi critice, caracteristică fiecă
rui material, pierzind orice rezis
tență la curentul electric, pentru a 
deveni conductori ideali, „supracon- 
ductori", de unde și numele fe
nomenului.

Deși este însoțită de modifi
cări fundamentale ale proprietă
ților termice sau magnetice ale 
conductorilor, supraconductibilitatea a 
stirnit un enorm interes datorită 
anulării cvasimagice a rezistenței 
față de curentul electric, care 
permite circulația perpetuă a unui 
curent intr-un fir superconduc
tor închis. Nu toate metalele sau 
aliajele se pretează la utilizarea a- 
cestui fenomen ; savanții caută să 
descopere materialele care suportă 

partid și guvern deosebit de impor
tant in actuala etapă : acela al mo
dernizării gestiunii și întregii orga
nizări interioare pentru sporirea 
eficacității.

în documente ale Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam se stabilesc 
liniile directoare ale unei asemenea 
reorganizări a întregii activități eco
nomice. care să aibă ca efect spo
rirea simțitoare a productivității 
muncii și reducerea prețului de cost. 
Exigențele pe acest plan sînt subsu
mate obiectivului de însemnătate vi
tală al reconstruirii. în ritm rapid, a 
economiei. Numai trei ani (1973— 
1975) au fost rezervați acestui dezi
derat, pentru ca perioada ulterioară, 

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

pină la încheierea deceniului, să poa
tă fi consacrată dezvoltării econo- 
mico-sociale, edificării bazei mate
riale și tehnice a socialismului.

în general, vizitind R. D. Vietnam, 
nu poți să nu fii impresionat de e- 
forturile ce se depun pe frontul 
reconstrucției — in toate ramu
rile și localitățile, în toate în
treprinderile și cooperativele. Aceas
tă conștiință, dublată de un efort ce 
nu cedează in intensitate celui din 
anii apărării, și-a găsit o elocventă 
expresie în refacerea căilor ferate, 
asigurarea practicabilității șosele
lor, reconstruirea întreprinderilor 
producătoare de energie și. fapt de 
importantă deosebită, înfăptuirea cu 
45 zile înainte de termen a preve
derilor planului de stat pe anul tre
cut în domeniul industriei mecanice 
și metalurgice. La numai circa o ju
mătate de an de la încheierea răz
boiului. orintr-o „șarjă de fontă a 
victoriei", a debutat în noua etapă, 
a păcii, combinatul metalurgic de la 
Thai Nguyen. Iar la o lună după 
acest eveniment, combinatul si-a 
inaugurat producția de oțeluri spe
ciale. pentru prima oară realizate în 
tară. în ritm rapid înaintează lucră
rile de reconstruire a obiectivelor de 
suprafață ale minelor din bazinul 
carbonifer Hon Gai. paralel cu efor

toate eforturile necesare, să ajun
gem la acorduri cu toate aceste for
țe, fără a cere nimănui un certificat 
de bună purtare. Sîntem gata să de
pășim diferențierea artificială pe 
care unii ar dori s-o facă între așa- 
numita „opoziție dinăuntrul regimu
lui" și „opoziția din afara lui".

Progresele mișcării democratice 
spre o mai mare coeziune politică 
sint perceptibile. Experiența Adu
nării din Catalonia este, din acest 
punct de vedere, un exemplu cu o 
foarte mare importanță pe plan na
țional. în ziua în care se va realiza 
o asemenea unitate in ansamblul 
țării, opoziția iși va impune pre
zența și politica drept o alternativă 
valabilă, reală.

Ceea ce interesează azi societatea 
spaniolă este o schimbare care, dată 
fiind natura însăși a regimului, nu 
poate merge decît în sensul liber
tăților, al democrației. Situația poli
tică spaniolă are propriile ei parti
cularități ; o mișcare muncitorească 
și populară foarte dezvoltată, în ciu
da slăbiciunilor ei, și apariția unui 
„centrism" eare, deși țjnînd seama 

cel mai bine condițiile excepționale 
impuse de supraconductibilitate,

încă de pe acum, aplicațiile supra- 
conductibilității sint foarte promiță
toare, iar unele dintre acestea ar 
putea aduce o contribuție, deloc 
neglijabilă, la rezolvarea crizei de 
energie, care se al’lă abia in faza 
sa incipientă. Cele mai numeroase 
realizări au fost obținute în dome
niul producerii de cimpuri magnetice 
intense, in industrie și în cercetarea 
științifică : „bobinele" confecționate 
din magneți supraconductori' pot 
crea cimpuri magnetice de 7 ori 
mai puternice decît cele obținute 
prin tehnicile tradiționale, și a- 
ceasta fără nici o pierdere de ener
gie.

Supraconductibilitatea permițe, 
pe de altă parte, detectarea cimpuri- 
ior magnetice extrem de slabe, ast
fel că este utilizată încă de pe 
acum pentru „ascultarea magnetică" 
a inimii omenești sau pentru antici
parea cutremurelor de pămint, grație 
infimelor variații ale cîmpului mag
netic terestru, de eare sînt însoțite 
seismele.

în următorii 10—20 de ani, supra- 
conductorii vor dobindi cea mai largă 
utilizare în domeniile industriei, 
transportului și energiei electrice. 
Specialiștii apreciază că produce
rea electricității cu ajutorul ge
neratorilor clasici actuali a atins 
limita posibilităților oferite de 
aceștia. în schimb, apelînd la mate
rialele supraconductoare s-ar putea 
atinge valori de peste 2 000 megawați 

turile de a se atinge în minele mal 
puțin afectate de bombardament cel 
mai înalt nivel de producție din pe
rioada de dinaintea războiului.

Un sector prioritar al economiei 
naționale este acela al pescuitului. 
Lucrătorii din acest domeniu au tre
buit să lucreze zi și noapte, de-a 
lungul multor luni, la refacerea jon- 
cilor sfîrtecate sau ciuruite de bom
be și gloanțe, înainte de a redeveni 
stăpini pe imperiul lor acvatic. Am
barcațiuni însumind un tonaj de zeci 
de mii de tone cutreieră de-acum 
rîurile și golfurile. în timp ce con
structorii pun la dispoziția pescarilor 
nave noi. tot mai încăpătoare și mai 
bine dotate.

Refacerea economiei pescuitului — 
una din sursele alimentare de bază 
ale populației — este însoțită de 
preocuparea majoră a reconstruirii 
agriculturii. Practic, țărănimea co
operatistă a reușit să redea agri
culturii sute de mii de hectare 
de orezării, mutilate de bombe. 
I uncționează cea mai mare parte a 
rețelelor hidraulice. Primele re
colte de orez au dat măsura efortu
rilor in care este angrenată întrea
ga țărănime. Concomitent se ur
mărește dezvoltarea zootehniei. Prin 
măsurile ce se întreprind în actua
lul sezon se scontează pe creșterea 
de trei ori sau patru ori a producției 
agricole in unele regiuni, față de 
anul trecut.

Milioane de oameni lucrează cu 
dirzenie nu numai în cimpiile aco
perite cu orezării. dar și in regiu
nile dealurilor și munților împădu
riți. în „zona de mijloc" a colinelor, 
pămînturile sint amenajate spre a 
deveni, pentru prima oară, ferme 
zootehnice sau pomicole. Tăietorii de 
lemne au furnizat în aceste luni șan
tierelor peste 10 milioane de metri 
cubi de materiale de construcție, dar 
pantele munților nu au rămas go
lașe pentru că defrișării ii urmează 
o acțiune nu mai puțin amplă de re- 
împădurire.

în plină desfășurare, reconstrucția 
economică redă țării imaginea mun
cii și creației și prefigurează viito
rul pentru care a luptat cu nemă
surat eroism întregul popor vietna
mez.

AI. CAMPEANU

de numeroasele lui nuanțe, evoluea
ză de la o simplă poziție de libera
lism spre o tendință de a recunoaște 
necesitatea anumitor schimbări de
mocratice.

Unii iși pun problema dacă par
tidul comunist trebuie să participe 
sau nu la o soluție de alternativă la 
regimul actual. Dar nu aceasta este 
problema. Dacă se optează pentru 
soluții cu adevărat democratice, e- 
sențialul nu este de a ști dacă co
muniștii vor participa la un guvern 
de tranziție. Problema este, în pri
mul pînd, de a stabili un cadru de
mocratic și, în acest cadru, poporul 
iși va afirma opțiunile. Singurul 
lucru pe care îl spunem este 
că fără noi nu este posibilă o 
democrație, ceea ce nimeni nu poate 
contesta azi. Din moment ce partidul 
nostru este o forță reală în rindul 
clasei muncitoare, al țăranilor, ai in
telectualilor, el nu poate fi izolat.

Politica noastră este singura in 
măsură, actualmente, să pună clasa 
muncitoare și forțele progresiste din 
țara noastră în miezul unei situații 
noi, să permită forțelor revoluțio
nare, prin cîștigarea libertății, de 
a-și desfășura uriașul potențial de 
luptă. Nu sîntem și nu vom fi în fa
voarea unor aventuri. Sîntem con- 
șțienți de realitate și de răspunderile 
noastre", a conchis Santiago Carrillo.

per unitate, față de 1 400 megawați 
produși in prezent de cel mai mare 
generator fabricat de firma Brown 
Boveri, de pildă. Iar fuziunea ter
monucleară controlată, care deocam
dată ține de un viitor îndepărtat, nu 
va fi posibilă decit cu ajutorul unor 
magneți supraconductori foarte pu
ternici...

în domeniul transportului energiei, 
materialele supraconductoare vor per
mite să construim „linii de înaltă ten
siune" subterane cu randamente mult 
superioare (se știe că cele actuale ri
sipesc, sub formă de căldură, o parte 
considerabilă din energia pe care o 
vehiculează), în condițiile conservării 
peisajului regiunilor pe care le tra
versează. în ce privește folosirea ra
țională a energiei electrice, ea poate 
găsi, de asemenea, soluții atrăgătoare 
prin utilizarea supraconductorilor. 
Este suficient să dăm cîteva exem
ple.: motoarele supraconductoare 
(britanicii au realizat deja un ase
menea motor de 2,5 megawați) sau 
trenurile viitorului (in R.F.G., Japo
nia, S.U.A. se studiază încă de pe 
acum posibilitatea introducerii în 
transporturi a „levitației magnetice" 
în condițiile căreia magneți supra
conductori creează un cimp magnetic 
puternic deasupra căruia vagoanele 
glisează).

Oamenilor de știință le revine sar
cina de a dezvolta cunoștințele pri
vitoare la supraconductibilitate, cu 
ajutorul căreia se pot realiza adevă
rate miracole și de a găsi asemenea 
materiale care nu necesifă supunerea 
lor la temperaturi foarte scăzute 
pentru a atinge acea stare critică a 
„non-rezistenței", suportînd, totoda
tă. cimpuri magnetice ridicate. Toc
mai aceste țeluri sînt urmărite de 
fizicienii de la Universitatea din Ge
neva, precum și de colegii lor din 
lumea întreagă".
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PE PIEȚELE 
MONETARE

OCCIDENTALE
• Dolarul redivivus

• Devalorizarea de facto 
a yenului japonez

• Bundesbankul în di
lemă

Pe toate piețele de 
schimb din Occident do
larul cunoaște din nou o 
puternică ascensiune. Po
trivit agenției „France 
Presse", creșterea cursu
lui monedei americane in 
raport cu celelalte devi
ze occidentale a devenit 
„irezistibilă", depășind 
posibilitățile de interven
ție ale băncilor centrale, 
care au plătit deja des
tul de scump eforturile 
de stabilizare a piețelor 
de schimb.

YENUL JAPONEZ, care de la 
instituirea cursului flotant (in fe
bruarie 1973) a cunoscut o „scum
pire" continuă, a înregistrat luni, 
la bursa din Tokio, o „ieftinire" cu 
7 Za sută. Pentru a susține cursul 
monedei sale, Banca Japoniei și-a 
sporit pragul de intervenție de la 
280 la 300 de yeni pentru un dolar. 
Pe de altă parte, Ministerul de Fi
nanțe a hotărit să adopte noi mă
suri pentru a stăvili scăderea ver
tiginoasă a rezervelor valutare ni
pone.

MARCA VEST-GERMANA. o al
tă monedă-forte pină de curind, 
se rostogolește, de asemenea, la 
bursa din Frankfurt pe Main, 
„fără ca băncile centrale interesa
te să schițeze vreun gest pentru 
a-i opri căderea" — relatează 
A.F.P. De altfel, în cercurile fi
nanciare vest-germane se aprecia
ză că Bundesbank (banca centrală 
a R.F.G.) se află într-o mare di
lemă. Dacă va interveni masiv pe 
piață, pentru a susține marca, ris
că să pună in pericol sistemul de 
flotare in comun a monedelor 
vest-europene față de dolar, insti
tuit după criza valutară din fe
bruarie anul trecut. Dimpotrivă, 
dacă intervențiile ei vor fi mode
rate, nu va putea frina declinul 
mărcii.

Cel mai puternic regres l-a înre
gistrat insă LIRA STERLINA, al 
cărei curs a coborit la cel mai scă
zut, nivel înregistrat vreodată. In 
declin se află și FRANCUL FRAN
CEZ. . ...... ... /

Observatorii occidentali aprecia
ză că revirimentul dolarului, care 
pină nu de mult dădea semne vă
dite de slăbiciune, se datorește 
creșterii masive a prețului petro
lului, fapt ce va penaliza intr-o 
măsură mai mare țările vest-eiiro- 
pene și Japonia decit Statele Uni
te. Numai Franța, de pildă, va plă
ti anul acesta cu aproape 5 mili
arde de dolari mai mult pentru 
petrolul importat. Nota de plată 
suplimentară a întregii lumi occi
dentale, relatează A.F.P., este eva
luată la 70 miliarde de dolari.

Gh. C.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

„CERRO DE PASCO“ ESTE 
A POPORULUI PERUAN

„Ziua de astăzi re
prezintă o dată me
morabilă pentru re
voluția peruană. În
treprinderea «Cerro 
de Pasco*  este de 
acum a noastră". Cu 
aceste cuvinte înce
pe mesajul președin
telui Republicii Peru, 
general Velasco Al
varado, citit la marile 
adunări populare și 
muncitorești care au 
loc in aceste zile la 
Oroya și in alte loca
lități miniere din ra
za complexului mi
nier „Cerro de Pasco".

rii. „Cerro de Pasco" 
a neglijat obligațiile 
sale privind asigura
rea securității mun
cii și construcțiile de 
locuințe și edificii cu 
caracter social-cultu
ral. In pofida dispo
zițiilor organismelor 
de stat, „Cerro de 
Pasco" nu s-a preocu
pat de protejarea me
diului ambiant ; au 
fost contaminate ape
le mai multor lagune 
și riuri. aducindu-se 
astfel daune agricul
tura și faunei. între
prinderea „Cerro de 
Pasco" nu a pus in ex
ploatare marile tere
nuri care ii fuseseră 
concesionate, înceti
nind, totodată, ritmul 
lucrărilor la alte ză
căminte. Tuturor aces- 
stor acuzații li se a- 
daugă aceea că socie
tatea a aplicat o po
litică de reducere a 
stocurilor de materia
le și de utilaje, ceea 
ce constituie o lezare 
a interesului național.

In fața acestor fap
te, guvernul de la Li
ma a trecut la ex
proprierea bunurilor 
lui „Cerro de Pasco". 
Subliniind că demni
tatea și suveranita
tea reprezintă prin
cipii esențiale ale fi
lozofiei politice după 
care se călăuzește gu
vernul, președintele 
Velasco Alvarado isi 
exprima convingerea 
că „prin exproprierea 
lui «Cerro de Pasco* 
se ciștigă o nouă bă
tălie morală, econo
mică și politică in 
lupta noastră pentru 
cea de-a doua inde
pendență".

Eugen POP

Decretul-lege pen
tru exproprierea bu
nurilor din Peru ale 
monopolului amintit 
enunță solemn că mă
sura luată răspunde 
„necesității naționale 
și interesului social". 
„Cerro de Pasco" — 
purtind de la 1 ia
nuarie un nou nume, 
„Întreprinderea mi
nieră din centrul Pe
rului" — este cea 
mai importantă uni
tate de producție din 
țară. Potrivit datelor 
Ministerului Minelor 
și Energiei, valoarea 
vinzărilor acestei în
treprinderi, cu cel 
mai mare număr de 
salariați din țară 
(16 000), a ajuns, in 
1973, la 225 de milioa
ne de dolari, ceea ce 
reprezintă 35 la sută 
din veniturile reali
zate pe întreaga in
dustrie minieră na
țională. Prin trecerea 
lui „Cerro de Pasco" 
in proprietatea sta
tului. 50 la sută din 
întreaga producție mi
nieră a țării va fi 
controlată de peruani.

Semnificația actului 
de naționalizare este

cu alît mai mare cu 
cit acestui complex 
industrial ii aparține 
cea mai importantă 
centrală electrică din 
țară, cu o capacitate 
de peste 200 de mii. 
de kilowați. Ponderea 
întreprinderii in eco
nomia peruană este 
ilustrată și de faptul 
că 70 la sută din vo
lumul transporturilor 
efectuate pe căile fe
rate centrale și 75 Ia 
sută din veniturile 
comerciale ale aces
tora sint asigurate 
prin servicii prestate 
lui „Cerro de Pasco". 
Importanța comple
xului mineralo-meta- 
lurgic ește dată și de 
faptul că este unicul 
producător de metale 
rafinate din Peru (40 
de mii de tone de cu
pru, 70 de mii tone 
plumb, 75 de mii tone 
de zinc). Totodată, in 
ce privește producția 
de bismut, „Cerro 
de Pasco" se situea
ză pe unul din pri
mele locuri in lume. 
Acest obiectiv de ma
re importanță strate
gică pentru economia 
națională este acum 
eliberat de sub domi
nația străină.

Naționalizarea lui 
„Cerro de Pasco" are 
loc in cadrul politi
cii guvernului pe
ruan de recuperare a 
bogățiilor naționale, 
inițiată la 9 octombrie 
1968 prin etatizarea 
bunurilor monopolu
lui „International Pe
troleum Company". 
Expunind motivele 
naționalizării, decre
tul-lege subliniază că 
această companie a 
acționat in contra
dicție cu interesele 
naționale și legile ță

Membrii O.P.E.C. nu se opun unui dialog 
intre producătorii și consumatorii de petrol

GENEVA 8 (Agerpres). — Ministrul de finanțe al Iranului, Jamshid 
Amouzegar , a expus in cadrul unei intilniri cu ziariștii problemele 
dezbătute la reuniunea O.P.E.C., care s-a inchciat ieri la Geneva.

El a declarat că „statele membre 
ale O.P.E.C. sînt gata să acționeze 
pentru frînarea creșterii prețurilor 
la țiței dacă țările industrializate oc
cidentale vor exercita un control 
strict asupra prețurilor de revînzare 
la acest produs". Amouzegar a' pre
cizat că, in momentul de față, com
paniile care cumpără petrol din ță
rile producătoare cu 7 dolari per 
baril îl revind cu 15 dolari. Minis
trul iranian a arătat apoi că „ușa a 
fost deschisă companiilor petroliere 
și guvernelor țărilor consumatoare 
pentru a-și exprima punctele de ve

ACȚIUNI REVENDICATIVE 
IN ȚĂRILE VEST-EUROPENE

BELGIA : Greva mineri
lor din bazinul Limbourg

BRUXELLES 8 (Agerpres). — 
O serie întreagă de mișcări 
greviste au fost declanșate, 
luni, în zona carboniferă Lim
bourg, din Belgia. Cuvîntul de 
ordine lansat cu acest prilej 
este grevă generală și nelimita
tă. Totodată, greviștii declară 
că vor respinge orice hotărire 
de închidere a minelor. La am
pla mișcare grevistă, care s-a 
extins, treptat, în întregul ba
zin minier, participă aproxima
tiv 17 000 de mineri.

FRANȚA : O nouă fază 
în conflictul de muncă 
de la uzinele „Lip"

PARIS 8 (Agerpres). — Con
flictul de muncă izbucnit la 
uzinele „Lip" in aprilie 1973 a 
intrat, in ultimele zile, intr-o 
nouă fază. Astfel, vineri, un 
număr de 700 de muncitori au 
organizat, în fața atelierelor o- 
cupate de forțele de poliție, o 
manifestație de protest, mar- 
cind reînceperea mișcării re
vendicative.

Reacția guvernului s-a mani
festat. prlnțr-o declarație făcută 
ziariștilor. Ia Sarrebourg, de 
către premierul Pierre Mes
smer, care a afirmat că. din 
punctul său de vedere, „aface
rea „Lip" s-a încheiat" și că 
nu va numi un nou mediator 
guvernamental care să încerce 
să rezolve acest conflict de 
muncă. Pe de altă parte, al 
doilea mediator, Claude Neu- 
schwander, a anunțat, dumini
că, încetarea misiunii sale, pre- 
Cizind că poziția adoptată de 
șeful guvernului francez il pu
ne in imposibilitatea de a-și 
duce sarcina la bun sfîrșit. 

dere in legătură cu stabilirea unei 
cooperări pentru stăvilirea creșterii 
prețurilor. Dar, a adăugat el, 
O.P.E.C. nu va avansa invitații ofi
ciale pentru deschiderea convorbi
rilor". Ministrul iranian a declarat, 
in încheiere, că miniștrii O.P.E.C. 
examinează o posibilă scădere a pre
țului petrolului după recenta conso
lidare a poziției dolarului S.U.A. El 
a arătat că nu s-a adoptat nici o de
cizie în acest sens, dar că prețul 
petrolului provenind din zona Golfu
lui Persic ar putea fi redus cu 6 la 
sută.

POLITICA EXTERNĂ A GRECIEI 
RĂMÎNE NESCHIMBATĂ

— declară ministrul de externe S. Tetenes
ATENA 8 — (Corespondență de la 

I. Badea) : Intr-un interviu acordat 
ziarului „Elefteros Kosmos", minis
trul grec al afacerilor externe, Spi
ros Tetenes, a subliniat că anumite 
linii fundamentale ale politicii exter
ne a Greciei vor rămîne neschim
bate după evenimentele interne de 
la 25 noiembrie 1973.

Principiile care orientează astăzi 
politica externă grecească — a spus 
Spiros Tetenes— pot fi sintetizate 
astfel : sprijinirea acțiunilor con
structive ale O.N.U. îndreptate spre 
asigurarea păcii și extinderea cola
borării internaționale, eforturi pen

agențiile de presă transmit:
La Moscova au avut loc’ieri’ 

convorbiri între Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. și Frigyes Puja, ministrul 
de externe al R. P. Ungare, sosit în 
U.R.S.S. intr-o vizită oficială.

Incidente în Lesotho. Un 
purtător de cuvint al guvernului 
statului african Lesotho a anunțat 
că cinci persoane și-au pierdut viața, 
in nordul țării, in cursul luptelor 
care au avut loc intre poliție și gru
purile de sprijinitori înarmați ai 
Partidului Congresului din Basuto
land. de opoziție. Purtătorul de cu
vint a declarat, totodată, că nu cu
noaște numărul exact al persoanelor 
arestate după aceste tulburări.

Cei 10 conducători ai 
consiliilor muncitorești - 
sindicate nerecunoscute de guvernul 
de la Madrid — au prezentat un 
recurs către Curtea Supremă a Spa
niei. cu privire la sentințele pronun
țate recent împotriva lor de către un 
tribunal din capitala spaniolă, relevă 
agenția Reuter. După cum se știe, 
cei zece militanți sindicali au fost 
condamnați la închisoare pe termene 
intre 10 și 20 de ani.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor din Israel. Comi- 

tetul electoral al Knessetului (parla
ment) a anunțat, marți, în mod ofi
cial, rezultatele definitive ale alege
rilor generale din Israel, desfășurate 
la 31 decembrie 1973. Partidul Mun
cii a obținut 621 183 din cele 1 601 098 
voturi și 51 din cele 120 locuri ale 
Knessetului, înregistrînd un regres, 
față de situația anterioară cînd avea 
56 de reprezentanți parlamentari. 
Gruparea de opoziție Likud s-a 
clasat a doua, cu 473 309 voturi și cu 
39 de mandate parlamentare, mareînd 
o creștere de 7 locuri.

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ ROMÂNEASCĂ 
LA PHENIAN

PHENIAN 8 (Agerpres). — O expoziție de pictură românească s-a 
deschis in sălile Muzeului de artă din Phenian, sub auspiciile Minis
terului Culturii și Artei. Expoziția reunește lucrări de seamă ale pic
turii. contemporane din țara noastră.

La vernisaj au participat Ceang Ceăl, adjunct al ministrului cul
turii și artei, Ceăng-Goan Ceăl, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, 
funcționari superiori din M.A.E., reprezentanți ai istituțiilor de cultu- 
iă și artă, atașați culturali. A fost prezent, de asemenea. Dumitru 
Popa, ambasadorul României la Phenian.

In fața unui numeros public, a luat cuvîntul Ceang Ceăl, care a 
apreciat inaugurarea expoziției ca un remarcabil eveniment cultural, 
o nouă expresie a relațiilor de prietenie dintre cele două țări și po
poare. In alocuțiunea sa, ambasadorul român a evidențiat aportul 
schimburilor culturale la adincirea cunoașterii reciproce și a priete
niei dintre popoarele român și coreean.

U. R. S. S.

O importantă premieră industrială
In orașul Novovoronej, pe malul 

Donului, a avut loc una din impor
tantele „premiere" industriale so
vietice din acest an : a fost înche
iată prima etapă in construirea cen
tralei atomoelectrice care, in pre
zent, are o capacitate mai mare 
decit cea preconizată pentru energe
tica națională în planul GOELRO.

In salutul adresat de către C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
participanților la înfăptuirea primei 
etape a centralei se subliniază în
semnătatea realizării înainte de ter
men a acestui obiectiv energetic, 
care reprezintă o mare contribuție 
la îmbunătățirea balanței energetice 
și de combustibil a părții europene 
a U.R.S.S. Cele două blocuri ale uzi
nei, prin care se încheie lucrările 
primei etape, au o putere de cite

Sesiunea Comitetului 

pentru eliberarea 

Africii

CONAKRY 8 (Agerpres). — La 
Conakry au început lucrările primei 
sesiuni din 1974 a Comitetului pen
tru eliberarea Africii. Dezbaterile au 
fost deschise de președintele Gui
neei, Ahmed Seku Ture. Sesiunea 
Întrunește peste 100 de delegați ai 
țărilor africane.

Reprezentanții Sierrei Leone și Al
geriei s-au pronunțat, In interven
țiile lor, pentru creșterea ajutorului 
acordat de statele independente din 
Africa mișcărilor de eliberare de pe 
continent.

tru menținerea și dezvoltarea rela
țiilor cu toți membrii comunității 
internaționale, îndeosebi -cu vecinii, 
atașamentul față de obligațiile in
ternaționale și de alianță.

La o întrebare privind politica 
balcanică a guvernului său, ministrul 
grec a relevat că „relațiile cu statele 
balcanice concentrează, în mod fi
resc, interesul deosebit al Greciei, 
care, în ce o privește, va continua 
să depună eforturile necesare pentru 
dezvoltarea lor pe mai departe, dacă 
și din partea celorlalte țări balcanice 
se manifestă aceeași dorință".

Șeful reprezentanței per
manente a Finlandei Ia 
O.N.U., ambasadorul Aarno Karhi- 

lo, a fost ales președintele pentru 
anul 1974 al Consiliului economic și 
social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). Re
prezentanții Pakistanului, Mexicului, 
Etiopiei și Cehoslovaciei au fost aleși 
vicepreședinți ai E.C.O.S.O.C.

FUNERALIILE 
LUI SIQUEIROS

CIUDAD DE MEXICO 8 (A- 
gerpres). — La Ciudad de Me
xico au avut loc funeraliile 
marelui pictor mexican David 
Alfaro Siqueiros. In garda de 
onoare la sicriul defunctului au 
stat președintele Luis Echever
ria. membri ai guvernului. Po
trivit decretului emis de preșe
dinte, in semn de recunoaștere 
a marilor merite ale lui Siquei
ros față de patrie, rămășițele 
sale pămîntești au fost depuse 
in Panteon. După cum relatea
ză ziarul „Ultimas Noticias", în 
casa lui David Siqueiros există 
importante arhive, care cuprind 
documente, articole și scrisori 
oglindind idealurile politice ale 
pictorului și principiile sale re
voluționare.

La conducerea Ministe
rului britanic al Energiei, 

recent creat, a fost numit lordul 
Carrington. El a fost înlocuit, în 
funcția de ministru al apărării, pe 
care a deținut-o pină în prezent, de 
Ian Gilmour, fost secretar de stat 
la Ministerul Apărării.

440 000 kilowați. Capacitatea totală 
a centralei va fi de aproximativ 
1 500 000 kW.

Intr-o declarație făcută presei di
rectorul noului obiectiv, F. Ovcinni- 
kov, arată că edificarea în centrul 
R.S.F.S.R. a uneia dintre cele mai 
mari centrale atomoelectrice din lu
me, cu un reactor masiv și răcire cu 
apă, „reprezintă o mare victorie a 
științei sovietice și că „această cen
trală se bazează pe cele mai noi re
alizări ale energeticii nucleare". 
Prin edificarea noului centru ener
getic, regiunea Voronej s-a transfor
mat dintr-o consumatoare într-o 
producătoare de energie electrică.

Laurențtu DUȚA
Moscova

Ministrul de externe japonez 
despre convorbirile purtate la Pekin

TOKIO 8 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută presei după încheie
rea vizitei în R. P. Chineză, Masa
yoshi Ohira, ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei, a arătat că, în 
cursul convorbirilor cordiale și des
chise avute la Pekin, a fost efectuat 
un schimb de păreri asupra situației 
din Asia, a problemelor din Orien
tul Apropiat, a situației internațio
nale in general — relatează agenția 
China Nouă.

Ohira a declarat, totodată, că 
„părțile și-au exprimat satisfacția 
față de dezvoltarea favorabilă a re
lațiilor japono-chineze după norma

CAMBODGIA

Aeroportul din apropierea 
capitalei sub tirul 
forțelor patriotice

PNOM PENH 8 (Agerpres). - For
țele patriotice cambodgiene au ajuns 
în vecinătatea aeroportului și bazei 
aeriene de la Pochentong, de lingă 
capitala khmeră. După un bombar
dament cu rachete efectuat de for
țele patriotice, în noaptea de luni 
spre marți, asupra pozițiilor lonno- 
liste din capitală și de la Pochen
tong, marți au avut loc lupte vio
lente în nordul aeroportului. Lon 
Noi a rostit o cuvîntare radiodifu
zată, în care a cerut susținătorilor 
săi să înceapă construirea de adă
posturi și săparea de tranșee în toa
te cartierele capitalei.

Printr-un decret !emnat rie 
președintele țării. Demetrio Basilio 
Lakas, în Panama vor fi coborite azi 
în berna toate drapelele naționale ar
borate de instituții. Măsura a fost 
luată pentru a cinsti memoria celor 
22 de tineri uciși in 1964, cînd s-a 
încercat arborarea. în zona Canalu
lui, aflată sub administrația S.U.A., 
a drapelului de stat al Republicii 
Panama.

Președintele Republicii 
Pakistan, Chauclhry Fazai Eiaw, 
a primit delegația militară de bună
voință din R. P. Chineză, condusă de 
Gean Țai-cien, locțiitor al șefului 
Marelui stat major al Armatei 
Populare de Eliberare Chineze, care 
se află într-o vizită de prietenie in 
Pakistan.

Patrioții angolezi au °bli’ 
nut, în cursul lunii trecute, noi suc
cese în lupta împotriva trupelor co
lonialiste portugheze — anunță un 
comunicat al Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
dat publicității Ia Dar Es Salaam. 
Astfel, luptătorii M.P.L.A. au atacat 
și distrus in bună parte tabăra mi
litară portugheză de la Makondo. In 
aceeași perioadă, mai muiți soldați 
din rindul trupelor colonialiste au 
fost uciși sau răniți.

Președinte le Franței, 
Georges Pompidou, va întreprinde, 
între 23 și 26 aprilie, o vizită oficială 
în Japonia, anunță surse diplomatice 
din capitala franceză.

Ministrul de interne al
R.F.G. și vicepreședinte al Partidu
lui Liber-Democrat (P.L.D.), Ilans- 
Dietrich Genscher, și-a făcut cunos
cută intenția de a candida la pre
ședinția partidului. El a precizat că 
va candida doar in cazul în care 
deținătorul actual al funcției, Walter 
Scheel, va fi ales, la 15 mai, pre
ședinte al R.F.G.

La cererea Franței, min s- 
trii agriculturii ai „celor nouă" se 
vor reuni, în mod special, la 14 ia
nuarie, la Bruxelles, pentru a exa
mina eventualele măsuri de ridicare

MARGINALII
Universitatea „celei de-a treia vîrste“
...Studenți intirziați 

escaladează, două cite 
două, treptele amfi
teatrului, se așază di
rect pe scări pentru 
că băncile sînt ocu
pate, iau notițe, ridi
că mina pentru a pu
ne întrebări profeso
rului...

In această imagine
— atît de banală pen
tru orice universitate
— neobișnuitul con
stă in faptul că stu
denții, deși se com
portă ca oricare al
ții, au fiecare in par
te... peste 60 de ani. 
Pe băncile amfitea
trului s-a instalat o 
„nouă" tinerețe — o 
parte din cei peste 
o mie de studenți 
ai Universității pen
tru virstnici din Tou
louse.

„Să facem tot posi
bilul ca bătrînețea să 
bată in retragere" — 
este deviza sub care 
au fost deschise cursu
rile acestei universi
tăți „a celei de-a treia 
virste". Râspunzînd 
dorințelor exprimate, 
programul universi

tății a fost conceput 
in așa fel incit să a- 
sigure membrilor ei 
activități intelectuale 
și fizice variate, le
gate, desigur, de pro- 
blematicile oamenilor 
virstnici.

Inaugurarea acestei 
universități, unică in 
lume, se înscrie în e- 
forturile savanților, 
cercetătorilor, geron- 
tologilor de a feri 
intr-o măsură cit mai 
mare posibil organis
mul omenesc de rava
giile morale și fizice 
ale bătrineții.

Printre activitățile 
facultății se numără 
vizitarea de uzine, la
boratoare, muzee, 
practicarea tirului, ex
cursii în grup, gim
nastică de sală. Se 
dezbat, de asemenea, 
probleme de interes 
general, cum ar fi să
nătatea, locuința, fa
milia, turismul. Dez
baterile au loc pe co
misii și se întocmesc 
rapoarte. Rapoartele 
elaborate de acești 
„veterani" au stirnit

lizarea legăturilor dintre cele două 
țări și au confirmat speranța că re
lațiile de bună vecinătate și priete
nie dintre ele se vor dezvolta in 
continuare în spiritul declarației co
mune chino-japoneze". El a mai ară
tat că, pe lingă acordul comercial 
semnat împreună cu omologul său 
chinez, Ci Pîn-fei, părțile au stabilit 
metodele conform cărora se vor des
fășura negocierile pentru alte acor
duri — în domeniile aviației, trans
portului maritim, pescuitului — care 
urmează să se încheie cit mai cu
rind posibil.

Reorientări in dezvoltarea
economică a Indoneziei
DJAKARTA 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Suharto a prezentat luni 
națiunii noul plan cincinal al Indo
neziei, care prevede creșterea de 
patru ori, față de primul cin
cinal, a cheltuielilor destinate dez
voltării țării. Președintele Suhar
to s-a referit la criticile frecvent 
formulate în ultimele luni în legă
tură cu faptul că primul plan cinci
nal, deși a reușit să ducă la reali
zarea unei baze de stabilitate econo
mică, a fost. în primul rînd, profita
bil pentru clasele avute și a depins 
in prea mare măsură de investițiile 
străine, neprevăzînd suficiente măsuri 
pentru a ușura adînca sărăcie 
a maselor. Râspunzînd acestor cri
tici, Suharto a declarat că noul 
plan cincinal pune accentul pe di
recții de dezvoltare care să ducă la 
îmbunătățirea nivelului de viață al 
maselor largi populare.

cu 10 la sută a prețurilor cărnii de 
vită. Această întilnire va avea loc 
în același timp cu aceea a miniștri
lor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale C.E.E.

Primul ministru japonez, 
Kakuei Tanaka, aflat In vizită la 
Manila, și-a început convorbirile cu 
șeful statului filipinez, Ferdinand 
Marcos. Potrivit aprecierii unor sur
se filipineze, este de așteptat ca 
partea niponă să contribuie la reali
zarea unor proiecte în domeniile 
prospectărilor petroliere, precum și 
la dezvoltarea siderurgiei și con
strucțiilor navale în Filipine.

Bilanț al accidentelor ae
riene. I" cursul anului 1973 un 
număr de 30 de aparate de zbor 
s-au prăbușit în lumea întreagă, 
provocînd pagube în valoare de 63 
milioane lire sterline, indică un ra
port publicat la Londra de compa
nia de asigurări „Lloyds". Numai in 
12 accidente aeriene petrecute în 
1973 au pierit 933 de persoane, față 
de cele 1 300 de victime înregistrate 
în cursul celor 25 de catastrofe ae
riene ale anului 1972.

IARNA...
PRIMĂVĂRATICĂ

Capriciile acestei ierni se re
simt în multe țări europene. 
Dacă în Franța au căzut ploi 
abundente în numeroase zone 
ale țării, în R.F. Germania s-a 
instalat o căldură neobișnuită 
pentru sezonul rece. într-o se
rie de localități, între care și 
Mannheimul, termometrul arată 
în aceste zile plus 9 grade Cel
sius. Sensibili la căldură, bobo
cii de liliac sînt gata să înflo
rească.

Pe de altă parte, ieri, la sta
ția sovietică continentală an
tarctică „Vostok" a fost înre
gistrată temperatura de minus 
13,6 grade Celsius, care repre
zintă un record de căldură pen
tru punctul respectiv, situat la 
Polul frigului. De la înființarea 
stației, în regiune nu a fost În
registrată niciodată o tempera
tură care să fie mai ridicată 
de minus 20,9 grade Celsius.

interesul unor orga
nisme ca UNESCO, 
O.N.U., O.M.S., care 
au mărturisit că au 
descoperit laturi și su
gestii inedite, dem
ne de luat in seamă. 
„Studenții" cu părul 
alb numără printre 
ei peste 200 de pic
tori amatori, care, in 
curind, își vor expu
ne lucrările, selecțio
nate de un juriu, in 
cadrul unei expoziții 
inițiate din dorința de 
a oferi posibilitatea a- 
flrmării unor talente, 
in anumite cazuri, re
marcabile.

Succesul acestei ex
periențe este atestat 
de faptul că secreta
riatul universității es
te literalmente „bom
bardat" de cereri de 
înscriere. Se dă, în
tre altele, exemplul 
unui bătrîn de 75 de 
ani, fost timplar, care 
parcurge, in fiecare 
săptămină, 300 de km 
pentru a asista la 
cursuri.

Ioana BARBU

DI PRETUTINDENI
• RETROSPECTIVĂ A 

TRANSPLANTULUI DE 
ORGANE. Moment de cum
pănă pentru grefa cardiacă : 
rezultatele, puțin spectaculoase, 
arată că din cele aproximativ 
200 de persoane care au căpătat 
pină acum „inimi noi", numai 
26 (13 la sută) mai sînt încă în 
viață, conform ultimelor date 
apărute în revista americană 
„Time". La transplantul de ri
nichi, In schimb, lucrurile stau 
incomparabil mai bine : din cele 
peste 10 000 de persoane ope
rate in lume în perioada 1951— 
1972 un număr de 4 934 (47,6 la 
sută) se află în viață. Mai mult, 
o bună parte din femeile cu ri
nichi „împrumutați" s-au refă
cut integral după operație, ceea 
ce le-a permis, ulterior, chiar 
să și nască.

• Șl GLUMA S-A 
PRINS I Gazetarii unui ziar 
newyorkez au avut năstrușnica 
idee să publice în coloanele a- 
cestuia următorul anunț : „Cu 
prilejul unei licitații organizate 
in întîmpinarea sărbătorilor de 
iarnă, se va scoate în vînzare 
un obiect de o deosebită valoare 
pentru colecționari — un aparat 
de radio care a aparținut lui 
Cristofor Columb". A doua zi, 
28 de amatori s-au adresat re
dacției insistînd cu toată serio
zitatea să fie înscriși pe lista 
pentru adjudecarea „rarisimu
lui" obiect...

• DIN NOU LA... 
„GURA SOBEI". Criza 
energetică stimulează din plin 
atît ingeniozitatea, fantezia o- 
mului, cit și... memoria acestuia. 
După bicicletă, de pildă, care a 
revenit spectaculos în actualita
te, se înregistrează acum în 
S.U.A. și un alt reviriment — 
respectiv al unui mijloc clasic 
de încălzire — sobele de tuci. 
Acestea sînt scoase la lumină 
din magaziile, pivnițele și un
gherele unde zac de pe vremea 

bunicilor, pentru a fi curățate, 
reparate, lustruite cu tot dichi
sul. Odată toaleta terminată, 
„bătrînele doamne", readuse la 
o nouă viață, sînt înconjurate cu 
recunoștință de cei care au ui
tat de mult sau n-au cunoscut 
niciodată plăcuta dogoare a „fo
cului din sobă".

• MARATON IN JU
RUL LUMII. în noaptea de 
Anul nou trei suedezi, soții 
Mellberg împreună cu fiul lor, 
în vîrstă de 20 de ani, au înce
put un maraton în jurul lu
mii, care, potrivit aprecierilor 
lor, va dura pină in 1981. Cei 
trei călători s-au antrenat ani 
îndelungați in vederea acestui 
marș, în care singurul mijloc de 
transport folosit va fi vaporul 
— pentru traversarea mărilor 
și oceanelor. Itinerarul trece 
prin Spania, de unde vor lua 
vaporul spre Brazilia, apoi vor 
străbate, pe jos, Argentina, Peru, 
America Centrală, S.U.A. Ruta 
include, de asemenea, Japonia, 
Australia, Tailanda, Birmania, 
India, Africa, Madagascar. După 
7—8 ani de zile, familia suede
ză va ajunge in Egipt și, prin 
Italia, va reveni în patrie.

Impresiile neobișnuitei lor că
lătorii vor fi consemnate în scri
sori destinate publicării intr-un 
mare cotidian suedez. Onorariile 
încasate vor constitui una din 
sursele de finanțare a „mara
tonului".

• SENZAȚIE IN LUMEA 
BIOLOGICĂ. Cel mai mic 
exemplar din rasa canină pare 
să fie micuțul Tim, a cărui fo
tografie o reproducem mai jos. 
La naștere măsura abia 3 centi
metri, din vîrful nasului și pină 

în vîrful cozii, și cîntărea cîteva 
grame. In primele zile după a- 
ceea, Tim a fost ținut într-o 
cutie de chibrituri căptușită cu 
vată. Acum a devenit ceva mai 
mare decit „leagănul" său, dar 
rămîne, prin proporțiile sale re
duse, o adevărată .senzație bio
logică, fiind cel mai mic dintre 
pudelii liliputani...
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