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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit scrisorile de acreditare 
a noului ambasador

al Statelor Unite ale Americii
în ziua de 14 martie a.c., pre

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe Harry G. Barnes jr. care 
și-a prezentat scrisorile de acredi

tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Americii în Re
publica Socialistă România. (Cu
vântările rostite, in pag. a V-a).

în centrul atenției tuturor colectivelor economice — 
îndeplinirea integrală a planului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Elveției

Din primul trimestru mai sint 17 zile

LA SCADENȚĂ FĂRĂ RESTANȚĂ!

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, joi după-amiază, pe amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Elveției la București,

Alfred Rappard, în legătură cu în
cheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc o con- 
vărbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

Fiecare oră hotărăște acu ii

RESPECTAREA TERMENELOR
în activitatea desfășurată pe abso

lut toate șantierele de investiții, 
săptăminile care au mai rămas pînă 
la sfîrșitul primului trimestru din 
acest an constituie o perioadă de 
mare intensitate și exigență maximă. 
Potrivit planului, în trimestrul I 
sînt programate să intre în funcțiu
ne zeci și zeci de noi capacități pro
ductive, precum și o bună parte 
din cele restante la sfirșitul anului 
trecut. Respectarea riguroasă a tutu
ror termenelor finale planificate — 
sarcină prioritară a întregii activi
tăți de investiții — are, în condițiile 
actuale, o dublă și incontestabilă în
semnătate. în primul rind, economia 
națională va beneficia la timp, con
form prevederilor, de producția noi
lor capacități planificate, iar, in al 
doilea rind, se creează condiții în ve
derea îndeplinirii exemplșre a planu
lui anual de investiții, mai ales că și 
în 1974 se menține o eșalonare neechi
librată, pe trimestre, a termenelor de 
punere în funcțiune. Iată deci că 
direcția primordială în care trebuie 
îndreptate, în aceste zile, preocupă
rile și eforturile lucrătorilor de pe 
șantiere o constituie accelerarea, pre
tutindeni, a ritmului de execuție, iar 
acolo unde este cazul, recuperarea 
neintirziaiă a răminerilor în urmă 
existente la ora actuală.

Este îmbucurătoare constatarea că, 
in acest an, munca constructorilor și 
montorilor a cunoscut un nou și pu
ternic avînt, s-a derulat din ce în 
ce mai bine. Un fapt cu o largă sem
nificație : volumul de lucrări execu
tat, în două luni, de unitățile Mi
nisterului Construcțiilor Industriale
— substanțial mai mare decit cel 
din aceeași perioadă a anului trecut
— depășește considerabil rezultatele 
dobindite in oricare din perioadele 
corespunzătoare de pină acum. Rod
nicia muncii pe șantiere este preg
nant dovedită de punerea in func
țiune, în două luni, a 32 capacități 
do producție industriale și agrozoo
tehnice, din care 9 în avans din

V ~______

perioada următoare ; în acest an au 
inccput să producă oțelăria electri
că de la combinatul siderurgic 
gălățean, întreprinderea de pre
fabricate din beton Timișoara, 
instalația de granulit a Fabricii 
de produse ceramice Lugoj, in
stalația de alchilamine din cadrul 
Combinatului chimic Borzești, secția 
de gresie a Combinatului de ceramică 
fină pentru construcții din Cluj, 
noi capacități lă întreprinderea de 
sîrmă, cuie și lanțuri din Galați, la 
Fabrica de antibiotice Iași ș.a. De 
asemenea, pe un șir de șantiere, 
avansul de timp cîștigat față de gra
ficele coordonatoare de execuție 
este substantial. La Filatura de 
bumbac din Alexandria, constructorii 
au acumulat un avans de circa 2 
luni in execuția lucrărilor ; la fa
brica de excavatoare din ca
drul întreprinderii de\ utilaj greu 
„Progresul" din Brăila, fiecare zi 
adaugă noi realizări in contul anga
jamentului de a preda acest obiectiv 
beneficiarului cu o lună mai devre
me. Vești.la fel de îmbucurătoare 
am primit la redacție și de pe alte 
șantiere : cele ale întreprinderii de 
mașini grele din Capitală, oțelăriei 
de la Balș, instalației de alcooli-oxo 
din cadrul Combinatului chimic 
Rimnicu-Vîlcea, hidrocentralei de la 
Tarnița, unde recent primul hidroa- 
gregat de 22,5 MW a fost racordat la 
sistemul național, sau al Combina
tului petrochimic Brazi, în cadrul 
căruia instalația D.M.T. 2 a început 
să producă zilele acestea.

Pe alte șantiere însă, stadiul lu
crărilor nu concordă cu exigențele 
impuse de respectarea termenelor de 
dare în exploatare prevăzute. Mai 
sînt destule probleme de rezolvat pe 
platforma petrochimică piteșteană, în 
cazul unora dintre noile linii de ci
ment de la fabricile din Fieni, Hoghiz 
și Mintia-Deva, la Combinatul de în
grășăminte azotoase din Slobozia, în-
(Continuare in pag a H-a)

„Planul va fi îndeplinit I" — afirmă cu toată convingerea constructorii de mașini de la „Electroputere" 
Craiova. Și prin concentrarea de fiecare zi asupra operațiunilor pe care le execută ei dovedesc realismul 

acestei hotărîri

In Întreprinderile industriale
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componente esențiale ale unei producții ritmice, la zi
Peste 17 zile se va încheia primul trimestru din 

acest an. Desfășurind larg întrecerea sociailstâ, 
oamenii muncii din numeroase întreprinderi indus
triale au obținut in această perioadă bune rezul
tate în îndeplinirea pianului, a angajamentelor mo
bilizatoare asumate in întimplnarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul 
fascist și a Congresului al Xl-lea al partidului. 
Evident, rezultatele de pînă acum puteau fi șl mai

In pagina a ll-a - ancheta noastră în

mari dacă în toate întreprinderile și centralele In
dustriale se depuneau eforturi stăruitoare pentru 
folosirea Integrală a capacităților de producție, a 
timpului șl forței de muncă, dacă se asigura func
ționarea riguroasă a mecanismului aprovizionării 
tehnico-materiale și cooperării interuzinale. Cum 
te acționează acum in întreprinderi, ce realizări 
concrete se obțin în unitățile Industriale ?

sectorul 2 din Capitală și la Craiova

Merită să
Medgidia

Prima oară am fost în Medgidia cu mai bine de do
uăzeci și ceva de ani în urmă, într-o vară cu secetă 
cumplită, în care pe pămintul albicios al Dobrogei 
crescuseră numai mărăcini, oamenii și animalele amu
țiseră de foame, iar orășelul părea decorul de carton 
al unui film închinat decrepitudinii și resemnării.

Iată-mă din nou la Medgidia, acum, după atița vre
me, chemat de un prieten medic. „Vino să vezi, mi-a 
zis. Ai ceva de văzut aici". Ce să văd, îmi ziceam, de
ck niște blocuri de locuit oarecare și un local ce din 
vina mea se cheamă „Tanța și Costel" ? Ce-ar putea 
să aibă orașul acesta ca să poată semăna numai cu el 
însuși, ca să iasă din seria localităților mărunte și ba
nale la înfățișare ?

Am mers și-am văzut. Stupoare : urbea, reclădită 
aproape din temelii, strălucește intr-un alb suav și 
cochet, e curată, liniștită și înzestrată cu tot ce-i tre-

Zi de martie la Dunăre. în fotografia: Șantierul naval din Drobeta Tr. Severin

PICĂTURA DE CERNEALĂ
bule pentru a fi o localitate modernă : școli, spitale, 
cinematografe, gară, taxiuri, restaurante, magazine. 
Nimic nou pînă aici. Nici măcar bowlingul construit cu 
puteri locale, splendid loc pentru recreare și sport dă
ruit tinerilor orașului, deși ideea nu e chiar de trecut 
cu vederfea. Dar ceea ce face din Medgidia unul din 
orașele cu personalitate ale țării, sînt statuile sale. 
Statui la Medgidia ! Sună straniu și superb.

Cum vii dinspre gară, se deschide în dreapta larga 
intrare a unui parc, așezat pe malul unei ape, unde 
altădată se lățeau niște mlaștini grețoase. Parcul aces
ta este plin de statui, trecătorii merg ca pe culoarele 
unui muzeu în aer liber. Pe bulevardul principal, de-o 
parte și de alta, statui — creații moderne, zvelte, op
timiste, instigînd sufletul privitorului spre înălțime spi
rituală și nobilă meditație. De unde au apărut, cine 
le-a făcut ? Simplu : primarul orașului i-a invitat pe 
absolvenții institutului de arte plastice din București 
să-și cioplească aici operele cu care urmau să-și sus
țină examenul de stat. Li s-a oferit materialul și tot 
ce era necesar, iar orașul a rămas înzestrat cu zeci de 
statui. Autorul inițiativei se numește tovarășul Elizei 
și e venit de prin nordul Moldovei. Fost ceferist, in
trat de tînăr în munca de partid, a fost trimis la Med
gidia, cu vreo cincisprezece ani în urmă. Iar el a rămas 
aici definitiv. De atunci, tot ce s-a ridicat in oraș 
cuprinde cîte o fărimă si din existența lui de om dă
ruit oamenilor. El a sfințit locul, iar drept răsplată, 
localnicii l-au ales in fruntea lor.

Medgidia, vă spun, e un oraș de văzut.
Ion BAIEȘU

Locomotiva trenului 8342, 
care la ora 13,28 face sta
ție în gara din Căzăneștii 
de Ialomița, fluieră pre
lung și începu să pufăie de 
plecare. Tocmai atunci, pe 
peron se auziră răpăind, 
ca o mașină de scris, to
curile unei perechi de pan
tofi femeiești... O tînără 
alerga disperată spre va
goane.

— Hai, tu, hai acum, re
pede ! Hai, că se duce 
cursa ! — îi aruncă, de pe 
scară, altă fată, făcîndu-i 
loc și ajutînd-o să se urce 
din mers.

Tinerele se retraseră în- 
tr-unul din vagoane și în
cepură să schimbe impre
siile zilei. Erau doctorițe. 
Navetiste.

— Tu, dragă, cu ce ai 
venit dimineață, cu 7 sau 
cu 9 ? — întrebă una.

— Cu 9... (adică, a venit 
la lucru cu trenul care a- 
junge la Căzănești Ia ora 
9). Știi, eu vin mereu cu 
ăsta.

Dar cum pe nimeni nu 
interesează ce și-au spus 
in continuare doctorițele, 
ne oprim aici.

De fapt, acest articol pu
tea să înceapă într-o mie 
de feluri. Puteam să um
plem o mulțime de pagini, 
vorbindu-vă — ca să exem
plificăm — de doctorița pe
diatru Virgina Pohrib, des

pre care sătenii din Dor 
Mărunt spun că e aidoma 
unei mame cu sute de 
copii, de colegele ei de 
muncă, doctorițele Elena 
Mănieeanu (din comuna 
Gheorghe Doja) și Poli

ța îndelungată a unor me
dici navetiști de la locul 
de muncă. Mai ales la ca
binetele medicale situate 
în comunele de pe ruta 
C.F.R. București — Slo
bozia ! Deci, ce se petrece

Nu răspunde nimeni. 
„Punctul" e încuiat, deși pe 
orarul lui de. funcționare 
sînt trecute patru nume : 
I. Bianca și V. Angela — 
medici ; Alex. Dumitru și 
Alex. Constanta — asis-

Prin telegrame și scrisori adresate 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

țara exprimă
înalta apreciere și unanima 
adeziune fată de roadele ho- 
gate ale soliei de pace, prietenie 
și colaborare, față de întreaga 
politică externă a României 

socialiste
Pagina a lila

CARTEA 
CEA NOUĂ

în foaierul noii clădiri a Teatru
lui Național din București — admi
rabil de potrivit unei astfel de ma
nifestări — a avut loc luni, 11 martie 
a.c., inaugurarea Salonului național 
al cărții pe anul ac,esta. A fost un 
eveniment care s-a bucurat de mul
tă atenție, așa cum au dovedit-o 
larga participare de intelectuali și 
asistența in genere.

Prestigiul cărții a crescut necon
tenit, și crearea unui salon anual al 
tipăriturilor s-a 
făcut necesară 
spre a marca, in 
forme in același 
timp festive și u- 
tile, primatul pu
blic al culturii. 
Studiile și contri- 
buțiile pur specu
lative au cedat 
pasul cercetărilor 
pozitive, cores
punzătoare nevoi
lor ce au ieșit la iveală. Instrumen
tele de lucru — institute, edituri etc. 
— care au luat ființă sint adecvate 
acestei finalități pozitive pe care o 
practici întreaga noastră presă ft 
învățământul insuși. Enorma dezvol
tare a industriei și progresul satis
făcător al cunoștințelor tehnice de
notă simțul viu și concret al realită
ții pe care îl susține cultura româ
nească necontenit. Mediul nostru in
telectual a devenit extrem de variat 
și în el iși fac loc cele mai diverse 
preocupări care dau străduințelor 
tineretului o structură multilaterală. 
Am. stat să observ, in timpul solem
nității de luni de la deschiderea Sa
lonului național al cărții, simptome- 
le acestei structuri, așa cum ea se 
reflecta in compoziția asistenței. 
Ele erau evidente.

Viața literară are desigur o dez
voltare logică și organică oricărei 
societăți care ține să prezerve porni
rile spirituale bogate ale sensibili- v......

însemnări de la

SALONUL

tățli și imaginației, ale atracției fe
nomenului moral, ca și ale cunoaș
terii concrete a mobilărilor umane 
intrinseci oricărei literaturi. Poezia 
continuă să dețină un primat toni
fiant pentru crearea unei viziuni și 
unui sentiment al realității cit mai 
liber și complex, pină la o limită 
inepuizabilă. Cultura pe care publi
cul o susține dovedește că ea umple, 
din fericire, o nevoie omenească pri
mordială. Editurile au făcut mult 

spre a răspunde 
acestei necesități 
colective. Dezvol
tarea unei noi li
rici patriotice, ce 
caracterizează e- 
poca prezentă, 
este rezultatul u- 
nei orientări su
perioare a litera
turii noastre, care 
a izbutit să rege
nereze și să adu

că în primă atenție un. gen 
pe care literatura română din tot
deauna l-a adus la o perfecție și o- 
riginalitate aproape unice pe plan 
universal. Proza publicată în ulti
mii ani și-a adincit cercetarea di
versă a realității, constituind o o- 
glindă istorică remarcabilă. Eseul i- 
deologic și intelectual cunoaște o dez
voltare cu totul înviorătoare și cu el 
mijloacele de tipărire și difuzare 
n-au fost deloc zgircite. Trebuie 
să subliniem, de asemenea, că 
amploarea studiilor de istorie 
literară ne-a făcut să ajungem 
la o adevărată resurecție a fi
gurilor și valorilor moștenirii 
literare, fapt deosebit de im
portant pentru continuitatea tradi
țiilor noastre

Mersul acesta, al celor citeva zeci

Dragoș VRÂNCEANU
(Continuare in pag. a IV-a) 
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NATIONAL
AL CĂRȚII"

la ședință (22. II, ora 13), 
Intr-adevăr, spusele s-au 
adeverit : la spitalul din 
Lehliu fusese o ședință, 
dar care ținuse ...o oră !

...Andrășești, ora j 13,30. 
Cioc, cioc, cioc ! Nimeni.

Una e să fii navetist, 
alta să fii „pasăre călătoare"
PACIENȚI DE PROBĂ LA CABINETE MEDICALE 

DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

xenia Marian (directoarea 
spitalului din Lehliu) sau 
de alți zeci de medici pa
sionați de meseria pe care 
și-au ales-o, devotați sa
tului în care muncesc și 
trăiesc.

N-am început așa, pen
tru că ne-au vorbit prea 
mulți oameni despre absen

ta cabinete cînd medicul 
își potrivește programul 
după mersul trenului ? Ca 
să putem da un răspuns 
corect, am fost și noi, cî- 
teva zile, pacienți de pro
bă la cabinetele din satele 
vecine cu linia ferată.

...Plevna Sat. Ciocănim 
la ușa punctului medical.

tenți. Unde să fi plecat ? 
Pe ușă — nici un bilet, 
nici o explicație. Cu alte 
cuvinte, vine omul la cir
cumscripție sau la punctul 
medical și găsește lacătul 
pus. Adică, s-a închis. De 
ce, pînă cînd ? Aflăm to
tuși prin vecini că cele 
două doctorițe sînt plecate

— Nu mai bateți — ne 
sugerează milițianul din 
stradă. Au plecat doctori
țele. Una la 10,, alta la 12. 
A rămas doar asistenta. E 
prin apropiere.

Ne uităm la orar. „Ore 
de consultație : 8—15 ;
17—20“. însă doctorița Eli- 
sabeta Jeana Carp a plecat

la 10 și... n-a mai venit. 
Oare cu ce tren o fi ajuns 
dimineața la Andrășești, 
cu 7 sau cu 9 ?

Ajunși aici ar fi bine să 
precizăm un lucru-: despre 
navetișm se pot discuta 
multe. S-ar putea pune și 
întrebarea : este sau nu, 
peste tot. necesar și obli
gatoriu ? Desigur. idealul 
ar fi ca salariații unei po
liclinici să se integreze în 
viața satului, să locuiască 
acolo, să-și cunoască bine 
pacienții, să-i poată ajuta 
orieînd. Dar există și cazuri 
speciale. Unii n-au case a- 
sigurate în provincie, al
tora le lucrează soțul seu 
soția în altă localitate. Sînt 
situații și situații. De a- 
cesa. noi nu punem aici 
în discuție navetismul, ca 
fenomen, ci discutăm des
pre felul cum navetiștii își 
respectă programul de lu
cru. Or...

...Căzănești.
— Doctorițele noastre 1 

Avem patru — ne infor
mează Tudor Aldea, vice
președintele comitetului e- 
xecutiv al consiliului popu
lar. Și toate patru...

— ? !
— Sînt bune — nici, vor-

Gh. GRAURE
Lucian CIUBOTARU

(Continuare în pag a IV-a)
Afluențâ de public la Salonul 

național al cărții

Foto : Sandu Cristian
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Aleargă 
cerbule, 
aleargă!

; Silvian Leonte, de la ____
silvic Rodna, își făcea obișnuitul 
rond pe Valea Mare. Pădurea 
era liniștită. Deodată, tăcerea a 
fost sfîșiată de un muget înă
bușit. Pornind în direcția de 
unde venea, pădurarul a desco
perit intr-un deșiș un frumos | 
cerb zbătîndu-se însîngerat, cu

, ultimele puteri, intr-un laț de 
oțel, ascuns cu abilitate. Pădu
rarul l-a îngrijit, i-a oblojit ră- ' 
nile, l-a hrănit și i-a redat cer- I 
bului libertatea. De atunci, pă
durarul nu măi are tihnă — „și | 
nici n-o să am, pînă nu l-oi . 
prinde pe cel care a întins cap
cana". I

De ce, omule rău și lacom, ai ' 
vrut să ucizi frumusețe de I 
cerb ?

ocolul

A vrut să fie
singur

■i Locuind pe Aleea Filozofilor 
nr. 10 din Sibiu, pe Stere Petre 

I l-a apucat intr-o seară o do
rință irezistibilă de „a filozofa" 
pe tema singurătății. Și, pentru 
a-și traduce teoria in practică, 
a bruscat-o pe soție și a alun-

■ gat-o din casă, apoi și pe nora 
\ sa, împreună cu cei doi copii 
minori, nepoții lui Stere. Rămas 
singur in tot apartamentul, a 
adormit buștean, ca unul care își 
„încheiase" treburile cu bine. 
Dar nu erau nici încheiate, și 
nici bine nu stătea unde stătea. 
Instanța i-a dat trei luni de 
„meditație". Tot a vrut el să fie 
singur.

Cu energie
Mergînd spre Școala profesio

nală pentru industria alimen- 
' tară din Roman, cinci elevi — 

Florentin Gagu. C. Leoreanu, 
V. Savin, M. Isac și Gheorghe 
Ursache — au observat că din 
podul cantinei ieșeau trîmbe de 
fum. De la un scurt-circuit pro
dus la un imobil din strada 

■ Energiei nr. 6 izbucnise un in
cendiu, amenințind nu numai 
cantina școlii, ci și alte locuințe, 
care făceau corp comun cu ea. 
Fără zăbavă, cei cinci au înce
put lupta cu focul și i-au ajutat 
pe cetățeni să-și scoată lucrurile 

. din casă, primind cele .maț căl
duroase felicitări', din partea 
pompierilor pentru „acțiunea lor 
plină de energie".

Explicație 
cu pumnul

Neavlnd ceva mai bun de fă
cut, Vasile Șerban din sătul 

’ Stîna (Satu-Mare) a întreprins 
un raid vijelios prin casele ve
cinilor, spărgînd și trîntind tot 
ce-i ieșea în cale, femeile și co
piii înghețind de spaimă. Aflind 
de isprava acestuia, săvîrșită și 
în casa lui, Mihai Ursan s-a dus 
la locuința scandalagiului să-i 
ceară explicații. In încăierarea 
produsă, M. V. i-a aplicat lui 
V. S. o lovitură puternică, în 
urma căreia acesta a decedat.

întreținerea- 
asigurată

Nicolae Olteanu din Copșa 
Mică a fost prins cu ocaua mare. 
Numit împuternicit al unei aso
ciații de locatari, în urmă cu 
aproape trei ani de zile, N. O. 
s-a „autoîmputernicit" să sus
tragă sume din cotele de întreți
nere ale locatarilor, pe care le 
folosea pentru întreținerea pro
priei persoane. Pînă acum, pro
pria persoană l-a costat 65 711 
lei. La rîndu-ne, sîntem „împu
terniciți" să informăm că, de 
acum înainte, N. O. va avea „în
treținerea" asigurată.

Pe propria-i 
piele

Devenit, peste noapte, mare 
meșter în confecționarea haine
lor de piele, Ion Jebedia din Ti
mișoara a început să-și ofere, în 
dreapta și-n stînga, serviciile. 
Promițînd că el nu lucrează de- 
cît cu piele de cea mai bună ca
litate, îi „jupuia" pe clienți, 
drept arvună, cu»cite 1 000 de lei. 
De necrezut, dar în foarte scurt 
timp s-au găsit 24 de creduli 
care i-au dat bani să vadă „ce-i 
poate pielea". Acum orga
nele de miliție îi pregătesc lui 
I. J. un ac de cojoc, să-1 simtă 
pe propria-i piele.

În gară 
la Videle

— Alo, miliția 1 Sînt un călă
tor și vă telefonez din gara Vi
dele. V-aș sugera să faceți un 
control printre cei care se vin- 
tură pe aici, cîțiva din ei cu 
sămință de scandal.

Sesizare reală, control opera
tiv și oportun. Au fost depistați 
54 de călători fără bilet de călă
torie, 5 scandalagii și 2 hoți de 
buzunare, căutați de mai multă 
vreme. Toți și-au primit cuve
nitele sancțiuni.

Rubricâ redactatâ de

Petre POPA
Gheorghe DAVID
șl corespondenții „Scinteii1

SECTORUL 2 DIN CAPITALĂ

Suportul depășirilor de plan: 
Folosirea rațională 

a potențialului productiv
Ancheta noastră privind îndepli

nirea planului de producție a în
ceput cu o scurtă convorbire Ia 
sectorul 2 al Capitalei. Din capul 
locului, tov. ing. Gheorghe Cioruță, 
secretar pentru problemele econo
mice al comitetului de partid al 
sectorului, ne-a precizat :

— Realizarea planului pe acest an 
și a angajamentului de a îndeplini 
țincinalul în patru ani și jumă
tate presupune valorificarea tutu
ror resurselor de care dispunem, 
deci și utilizarea superioară a ca
pacităților de producție, a suprafe
țelor uzinale. Este o problemă ce 
ne preocupă încă de anul trecut...

— în ce stadiu se află acum. ac
țiunea ?

— împreună cu specialiștii de la 
„Electrouzinproiect" și Institutul de 
cercetări și proiectări pentru in
dustria lemnului, am întocmit un 
studiu mai larg in care sînt cu
prinse 20 de întreprinderi indus
triale din sector. Am ajuns astfel 
Ia concluzia că numai in anul 1974, 
prin folosirea mai judicioasă a spa
țiilor productive existente, se poate 
obține o producție suplimentară de 
130 milioane de Iei.

— în două luni din acest an. ce 
producție suplimentară s-a înregis
trat ?

— Pe ansamblul sectorului, la 
producția-marfă planificată, depă
șirea însumează 40.3 milioane lei. 
Aceasta se materializează, intre al
tele, in elemente și panouri de au
tomatizare, componente electronice, 
cinescoape, mobilă ș.a.

— Mai concret, v-am ruga...
— Mai concret ? V-am recomanda 

să mergeți în întreprinderile secto
rului...

Ceea ce am și făcut. Iat.ă-ne deci 
la COMBINATUL DE PRELUCRA
RE A LEMNULUI PIPERA — uni
tate care an de an și-a realizat și 
depășit planul la toți indicatorii, 
în condițiile unei eficiente econo
mice în continuă creștere.

— Da. problema utilizării capaci
tăților, a spațiilor de producție este 
o problemă de prim ordin la noi 
în întreprindere — ne-a spus tov. 
Ion Găvruș, secretarul comitetului 
de partid. Aplicînd încă din tri
mestrul IV al anului trecut o serie 
de măsuri, am reușit să găsim so
luții pentru a „umple" cu utilaje, 
pină Ia sfirșitul trimestrului I,

peste 1 000 mp de suprafață uzinală. 
Ca urmare, în acest an vom obți
ne o producție substanțial sporită 
pe metrul pătrat de suprafață uzi
nală. Bunăoară, în secția pentru 
mobilă de bucătărie, față de 9 700 
de lei producție pe mp de supra
față construită, cît a fost anul tre
cut, anul acesta valoarea produc
ției va fi de 12 000 de lei ; în sec
ția de binale, creșterea este de la
3 500 de lei producție pe mp, la
4 200 lei, iar în >secția de scaune 
prevedem un spor de producție de 
peste 18 la sută față de anul 1973.

— Practic, ce rezultate ați obținut 
In ianuarie și februarie ? Cum s-au 
concretizat aceste acțiuni în înde
plinirea planului ?

— Intr-un volum de producție 
suplimentară de peste 500 000 Iei, 
adică 110 garnituri de mobilă con
vențională în plus, sarcina de creș
tere a productivității muncii fiind 
realizată în proporție de 102,9 la 
sută.

Continuăm investigațiile la ÎN
TREPRINDEREA DE CINESCOA
PE.

— Acum ne aflăm în momentul 
finalizării acțiunii de reintroduce
re în circuitul productiv a aproape 
900 mp de suprafață construită — 
ne-a sous directorul întreprinderii, 
ing. Alexandru Pascale. Pe acest 
spațiu ne-am propus să producem 
în acest an 400 000 de ansamble 
con-ecran.

Nu numai că și-au propus, dar 
și obțin aceste sporuri. In două 
luni, colectivul unității a dat peste 
plan cinescoape în valoare de 
400 000 Ici.

Sondajul nostru a continuat în 
întreprinderile A.M.I.T., „Sinto- 
farm", „Automatica" și „Electroni
ca". în fieepre dintre aceste unități 
— aceeași preocupare de folosire 
mai bună a capacităților de produc
ție, a spațiilor construite. Calculele 
efectuate de către comitetul de 
partid al sectorului 2 au acoperire 
în fapte. Rămîne, desigur, ca în 
toate întreprinderile din sector să 
se acționeze ferm pentru introdu
cerea in circuitul productiv a spa
țiilor depistate, ceea ce va echivala 
cu milioane de lei producție supli
mentară, peste prevederile din anul 
1974, pentru economia națională.

Adrian POPESCU

întreprinderea „Electro- 
puiere" din Craiova. La 
sfirșitul lunii ianuarie, 
față de sarcinile de plan, 
aici nu s-au realizat 9 
locomotive Diesel elec
trice, 2 locomotive elec
trice, 24,7 MW motoare 
electrice, 955 MVA trans
formatoare, aparataj e- 
lectric de Înaltă tensiune 
in valoare de peste 50 
mii lei. Care este stadiul 
înfăptuirii planului după 
încă o lună de zile 7

— în februarie — ne 
spunea ing. Liviu Tănă- 
sescu, directorul între
prinderii — in parte, a- 
ceste restante au fost re
cuperate. Mai concret, 
rămînerile in urmă au 
fost lichidate in totalitate 
Ia locomotivele electrice. 
S-au mai recuperat, de 
asemenea, 5 locomotive 
Diesel electrice, o pro
ducție de 10,5 MW mo
toare electrice și de 616 
MVA transformatoare.

Secția transformatoare. 
Notăm cîteva din princi
patele măsuri aplicate în 
vederea recuperării re
stanțelor. Este ■ vorba de 
întărirea unor comparti
mente și echipe din ate
lierele de montaj bobine 
și conexiuni și montaj 
general ale secției de 
transformatoare mari cu 
maiștrii și muncitorii cu 
înaltă calificare.

— Ne-am organizat mai 
bine, dispunem de capa
citățile de producție și 
forța de muncă necesare 
recuperării restanțelor pe 
care le mai înregistrăm 
— ne relata ing. Vasilo 
Ciupitu, șeful secției. 
Sîntem hotăriți să înche
iem primul trimestru cu 
planul indeplinit integral.

Ne oprim și in fabrica 
de locomotive din cadrul 
întreprinderii. De la in- 
ginerul-șsf al fabricii, 
Felix Căprariu, aflăm că, 
pină la sfirșitul lunii 
martie, vor fi realizate, 
pe lingă sarcinile de plan 
curente, și cele 4 locomo
tive Diesel electrice res
tante. Poate chiar încă 
una în plus.

Trebuie să spunem însă 
lucrurilor pe nume : sec
țiile și fabricile întreprin
derii „Electroputere" con
tinuă să se confrunte cu 
o serie de greutăți provo
cate de unii furnizori care 
nu livrează ritmic și in
tegral materiile prime și 
materialele necesare pro
ducției. Este vorba de 
lipsa cablurilor pentru 
locomotive Diesel și elec
trice șl a condensatorilor 
mari pentru locomotive

electrice (furnizor între
prinderea de cabluri și 
materiale electroizolante 
București) ; neasigurarea 
a 346 tone de lacuri și 
vopsele de o serie de în
treprinderi din industria 
chimică ; urgentarea li
vrării aparatelor de mă
sură de către IAEM Ti
mișoara, a motopompelor 
de apă de către între
prinderea de pompe din 
București și a unor ma
teriale din import. încă 
o dată se desprinde ce

tea se datorează unor 
cauze obiective — preciza 
ing. Nicolae Căplescu, di
rectorul fabricii. Este 
vorba de amînarea pune
rii in funcțiune a liniei 
tehnologice de brăzdare 
și cormene și de lipsa de 
capacitate la atelierul de 
debitare. Totodată, deși 
noile capacități de pro
ducție date în exploatare 
în Ultima vreme au fost 
prevăzute prin proiect și 
dotate cu instalații 'mo
derne, de mare produc

CRAIOVA

Hotărîrea de a realiza 
sarcinile mobilizează 
noi resurse pentru 

înfrîngerea greutăților 
Revirimentul de la „Electroputere" și 
neîmplinirile de la întreprinderea de 

mașini agricole, față în față

rința ca disciplina i con
tractuală să fie riguros 
respectată de toți furni
zorii de materii prime și 
materiale. Și în această 
privință se impune o in
tervenție hotărîtă și 
neîntîrziată din parteâ 
ministerului de resort, în- 
trucît de acesta depinde 
in mare măsură recupe
rarea restanțelor Ia toate 
produsele în cel mai scurt 
timp.

Rămineri în urmă față 
de plan consemnează și 
o altă unitate din Craio
va: întreprinderea de ma
șini agricole „7 noiem
brie". Principalele restan
țe, după două luni: 400 
semănători universale, 15 
mașini de împrăștiat a- 
mendamente, 700 pluguri 
purtate și 180 remorci 
basculante.

— In mare parte, aces

tivitate — instalațiile de 
sablare și vopsire, trans
portul de piese ș.a. — in 
prezent, nici una nu 
funcționează. Pentru re
zolvarea acestor probleme 
am intervenit în repetate 
rinduri, atit la centrala 
industrială de care apar
ținem, cît și la proiectan
tul instalațiilor — 
I.P.C.M. București. Solici
tările noastre au rămas 
fără ecou, iar consecința 
este clară — înregistrăm 
restanțe în îndeplinirea 
planului
Totuși, nu se poate spune 
că acestea sint singurele 
cauze care au dus la a- 
pariția răminerii în ur
mă. Mai realist, secreta
rul comitetului de partid, 
Ion Virjan. ne spunea că 
mult ar avea de ciștiget 
întreprinderea, întregul 
colectiv dacă s-ar îmbu

nătăți neintîrziat organi
zarea producției și a mun
cii, dacă fiecare, la locul 
său de muncă, s-ar achita 
cu responsabilitate de 
sarcinile ce ii revin. 
Intr-adevăr, așa stau 
lucrurile. Și dacă 
aceste probleme sînt cu
noscute, ce se așteaptă, 
de ce organizația de 
partid, conducerea între
prinderii nu intervin ope
rativ peptru soluționarea 
lor ?

Cind vor fi recuperate, 
totuși, restanțele ? Și la 
această întrebare răspun
surile diferă. Directorul 
întreprinderii afirmă că 
ele vor fi lichidate, în 
întregime, pînă la sfîrși- 
tul acestui trimestru. La 
rindul său, ing. Constan
tin Crăciun, șeful servi
ciului producție, ne rela
ta că doar restanțele de 
la mașinile de împrăștiat 
amendamente vor fi recu
perate integral in luna 
martie ; la celelalte sorti
mente, răminerea în ur
mă va fi lichidată în lu
nile aprilie, mai și iunie. 
Este și aceasta o dovadă 
a faotului că in între
prindere nu există încă 
un punct de vedere co
mun asupra posibilități
lor concrete și reale dc 
care dispune colectivul u- 
nității pentru recupera
rea restanțelor in timpul 
cel mai scurt.

Secretarul comitetului 
de partid din întreprinde
re ne informa că, in cu- 
rînd, toate problemele vi- 
zind recuperarea restan
țelor vor face obiectul 
unei analize a biroului, 
urmind să se stabilească 
noi măsuri în acest sens. 
Este un lucru bun. Esen
țial este însă să se acțio
neze practic și eficient, 
în fiecare sector de fabri
cație și la fiecare loc de 
muncă, să fie fructificate 
operativ rezervele inter
ne existente de care 
dispune colectivul între
prinderii. Un rol hotări- 
tor revine însă conduce
rii centralei și institutu
lui de proiectări amintit, 
care trebuie să soluțione
ze problemele ce depă
șesc posibilitățile între
prinderii, pentru a se ur
genta recuperarea restan
țelor actuale și a se asi
gura, în continuare, con
diții propice pentru des
fășurarea ritmică a între
gii activități de produc
ție.

Iile ȘTEFAN 
Constaniin 
DUMITRU

Fapte din întrecere 

la Turna - Măgurele

Semestrul doi din anul trecut, 
în care lună de lună — pentru 
prima dată — colectivul Combi
natului de îngrășăminte chimice 
din Tr. Măgurele și-a realizat și 
depășit sarcinile de plan, a 
marcat începutul unei noi etape 
în viața și activitatea chimiști- 
lor de aici. Ea este puternic 
marcată și în acest an 
de hotărîrea oamenilor de a 
obține noi succese în în
trecerea socialistă desfășurată 
în cinstea celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al parti
dului. în luna ianuarie, de 
exemplu, sarcinile de plan au 
fost realizate și depășite, iar 
producția globală obținută a fost 
cu 11 la sută mai mare decît 
in cea mai „bună" lună din a 
doua jumătate a anului trecut. 
Rezultate deosebite au fost în
registrate de chimiștii din Tr. 
Măgurele și la capitolul econo
mii : 6.8 milioane kWh șl 10 000 
tone combustibil convențional. 
De asemenea, in luna februarie 
s-a obținut peste plan o pro
ducție suplimentară substan
țială.

în fruntea întrecerii socialis
te, în ianuarie și februarie 
s-a situat colectivul din secțiile 
Azotat II, condus de ing. Iacob 
Felea. Aparatul de fotografiat 
a surprins în obiectiv pe opera
torul chimist Stelian Andrei 
(foto 1), pe maistrul principal 
Costea Marcu și pe operatorul 
Mihai Mihăiță (foto 2) in fața 
tabloului principal de comandă 
a instalației de sinteză.

Dar la Turnu-Măgurele, în ve
cinătatea acestui colos al chi
miei, se află în construcție o 
nouă instalație de îngrășăminte 
complexe. Cei care dau con
tur acestui nou obiectiv sint tot 
constructorii din cadrul Trustu
lui de construcții industriale 
București, care au înălțat și ac
tualul combinat. La înălțimea 

'de 40 m., hala de fabricație, a 
cărei construcție a fost încre
dințată lotului condus de ing. 
Aurel Simion și din care fac 
parte dulgheri, fierari-betoniști, 
zidari, betoniști și sudori ca : 
Filip Țeican, Zaharia Purcea, 
Paul Udriște, Ilie Vlad, Năstase 
Țeican și Nicolae Bozdoc (foto 
3, 4 și 5 ), se află aproape de 
cota finală.

AlRTindru BRAD
cr. rîjpondentul „Scinteii"
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An de an se obțin noi succese pe 
linia apărării, conservării și dezvol
tării fondului forestier, bogăție de 
mare valoare a tării noastre. O sin
gură cifră este concludentă : numai 
la împăduriri, anul trecut, s-a reali
zat o suprafață totală de 85,1 mii 
hectare. în strinsă legătură cu o a- 
semenea sarcină majoră stabilită de 
conducerea • partidului și statului se 
pot menționa două aspecte. Mai în- 
tîi. de cîțivă ani, se acordă o ma
ximă însemnătate activității de îm
păduriri curente, în sensul că supra
fețele exploatate se împăduresc ime
diat după ce lemnul a fost scos. Tot
odată, se refac anual prin lucrări de 

împădurire im
portante supra
fețe ocupate de 
specii de slabă 
productivitate, in
tens exploatate 
și pășunate în 
deceniile ante
rioare. Al doilea 
aspect se referă 
Ia funcțiile pădu
rii. Dacă, pînă în 
urmă cu 20—30 
ani, pădureg a 
fost privită a- 
proape în exclu
sivitate ca o sur
să producătoare 
de lemn. în pe
rioada ce a ur
mat, dezvoltarea 
economică și so
cială accelerată a 
țării a făcut ca 
funcțiile de pro
tecție fizică și de 
agrement ale pădurilor să fie din ce 
în ce mai mult apreciate. Azi, vege
tația forestieră constituie un factor 
deosebit de important al mediului 
înconjurător, cu funcții multiple și 
deosebit de complexe. în acest con
text trebuie apreciate și lucrările de 
împăduriri care se execută, în fie
care an, in țara noastră.

Realizarea unui program de îm
păduriri astfel incit întreaga supra
față a fondului forestier să fie pusă 
efectiv în producție, in conformitate 
cu condițiile naturale specifice și cu 
cerințele speciilor forestiere, iar su
prafața pădurilor să crească substan
țial în următorii ani, reprezintă o 
sarcină de prim ordin a întregului 
personal silvic. în cadrul acestei ac
țiuni se situează și grăbirea reface
rii pădurilor degradate din zona de 
cîmpie și coline, extinderea pe sca
ră largă a speciilor de rășinoase și 
foioase moi — mult solicitate in in
dustria lemnului — crearea de plan
tații speciale pentru producerea de

lemn de celuloză în timp relativ 
scurt, identificarea, împreună cu or
ganele agricole, a terenuril.or inapte 
pentru agricultură în vederea împă
duririi lor. Tot în această direcție 
s-au elaborat sau sint în curs de 
elaborare documentațiile tehnice in 
vederea creării de plantații de plopi 
irigate și fertilizate, înființării unor 
blocuri de plantații de rășinoase, 
pentru producerea de lemn de ce
luloză, concentrate pe suprafețe mari 
și amplasate în vecinătatea marilor 
unități consumatoare a lemnului de 
celuloză.

Sarcina de împăduriri pentru anul 
acesta a fost stabilită la 72,7 mii

dului, specii autohtone de mare pro
ductivitate, iar dintre cele de foioa
se se va acorda mare atenție îm
păduririlor cu stejar, salcîm, plopi și 
salcie.

In primăvara acestui an, unitățile 
silvice au de realizat 52 mii hec
tare împăduriri în masive și 2 mii 
hectare plantații in aliniamente, ceea 
ce reprezintă peste 71 la sută din 
sarcina anuală. Majoritatea inspec
toratelor silvice lucrează la pregă
tirea campaniei de împăduriri de 
primăvară, iar în unele județe cu 
condiții favorabile au început plan
tările. Astfel, după datele operative 
ce le deținem, inspectoratele silvice

PRIMĂ VA RA 
PĂDURILOR NOASTRE

Un vast șantier de împăduriri, intins pe aproape 90000
hectare în masive în fondul forestier 
administrat de Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții (M.E.F.M.C.), 2,9 mii hecta
re plantații de plopi în aliniamente 
de-a lungul drumurilor și canalelor 
de irigare și de desecare, precum și 
11,6 mii hectare in fondul forestier 
din administrația directă a comune
lor. După cum se vede, aceste sar
cini sînt mobilizatoare, depășind sub
stanțial prevederile coresounzătoarc 
din anul precedent. în totalul împă
duririlor in masive in fondul fores
tier al M.E.F.M.C., s-au stabilit in
stalarea culturilor speciale pentru 
producerea lemnului de celuloză p: 
22 mii hectare, plantații pentru sub
stituirea și refacerea arboretelor slab 
productive pe 24 mii hectare și îm
păduriri, pe terenurile degradate din 
fondul forestier, pe 3,2 mii hectare 
împăduririle cu rășinoase vor ocu
pa 67 la sută din totalul acestor lu
crări. Dintre rășinoase, ponderea 
principală revine molidului și bra

județene Brăila, Ilfov, Constanța, 
Olt. Teleorman, Bihor și Ialomița au 
trecut la plantații pe scară mare, 
realizările de pînă acum fiind de pes
te 10 000 hectare. Timpul favorabil 
impune începerea și terminarea lu
crărilor de împăduriri mai devreme, 
comparativ cu alți ani ; la fel, umi
ditatea relativ redusă din sol, în u- 
nele zone, cere aplicarea unor mă
suri speciale, inclusiv asigurarea ter
minării plantărilor in cel mai scurt 
timp în sudul și vestul țării. în toate 
zonele este necesar să se treacă la 
scosul puieților din pepiniere și 
transoortarea acestora spre șan
tierele de împăduriri.

în această perioadă, cind se im
pune folosirea la maximum a tu
turor zilelor și orelor bune de lucru, 
apelăm la ajutoarele noastre din anii 
trecuți pentru realizarea sarcinilor 
de împăduriri ce ne revin tinere
tul și țărănimea contribuie, an de an, 
Ia refacerea fondului forestier și sîn
tem convinși că și în acest an re

zultatele vor fi mai substanțiale. în 
această ordine de idei, personalului 
silvic ii revin îndatoririle de a or
ganiza, cu concursul organelor loca
le și obștești, munca patriotică a 
populației, de a acorda asistenta teh
nică necesară, de a crea condițiile 
propice desfășurării lucrărilor. Sub
liniem importanța muncii patriotice 
pentru împăduriri, ca o școală de e- 
ducare cetățenească în scopul pro
tejării și dezvoltării funcțiilor utils 
ale pădurilor.

Colectivul Inspectoratului silvic 
județean Argeș a adresat tuturor lu
crătorilor din silvicultură chemarea 
la întrecere pentru îndeplinirea și 

depășirea sarcini
lor de plan pe 1974. 
Această chemare 
a fost analizată 
de toate celelalte 
inspectorate, care 
și-au asumat an
gajamente spori
te. în domeniul 
împăduririlor, an
gajamentele res
pective privesc 
depășirea sarcini
lor fizice, conco
mitent cu îmbu
nătățirea ■ calității 
lucrărilor, prin : 
realizarea unui
volum sporit de 
împăduriri în 
campania de pri
măvară, crește
rea indicelui de 
reușită, extinde
rea speciilor de 
rășinoase, ridica

rea ponderii lucrărilor de substi
tuire a arboretelor degradate, extin
derea culturilor speciale producătoa
re de lemn pentru celuloză ș.a. Che
marea lansată de Inspectoratul sil
vic județean Argeș, precum și anga
jamentele luate de celelalte inspec
torate direcționează activitatea din 
perioada următoare, in vederea rea
lizării și depășirii planului de împă
duriri pe acest an.

Putem spune că silvicultorii nu-și 
vor precupeți eforturile pentru în
făptuirea în condiții calitative cores
punzătoare a sarcinilor de împădu
riri din această campanie ; prin a- 
semenea lucrări, fondul forestier își 
dezvoltă capacitatea productivă, pre
cum și importantele funcții de pro
tecție și agrement. în folosul nostru, 
al întregii țări.
Ing. Gheorghe FENEȘER 
inspector general 
în Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții

hectare

Respectarea termenelor
(Urmare din pag. I)

treprinderea metalurgică din Iași ș.a. 
— probleme privind atit lipsa anumi
tor utilaje tehnologice, cit și organi
zarea efectivă a lucrărilor de con- 
strucții-montaj, conlucrarea cu bene
ficiarii, elucidarea tuturor chestiuni
lor legate de unele proiecte. Anu
mite unități aparținind Ministe
rului Construcțiilor Industriale nu 
s-au ridicat, pretutinderi, prin ac
tivitatea lor din acest an, la înăl
țimea sarcinilor ce le revin, în
registrează serioase restanțe pe 
un șantier sau altul. Bunăoară. 
Trustul de instalații-montaj din Bra
șov și-a îndeplinit sarcinile ce-i re
veneau, în primele două luni, doar 
în proporție de 93,8 la sută. Iar dacă 
alte trusturi de construcții industria
le, cum sînt cele din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Cluj și Craiova, au 
înregistrat un reviriment în activi
tatea lor din ultima vreme, totuși, 
dincolo de media satisfăcătoare a re
zultatelor obținute, pe un șir de 
șantiere ale unor importante o- 
biective ale investiției, în principal 
din industria chimică, metalurgică, 
industria ușoară, economia forestie
ră și industria materialelor de con
strucții, aflate în subordinea lor. sta
diul actual al lucrărilor nu oferă su
ficiente garanții că termenele apro
piate de punere in funcțiune vor fi 
cu siguranță respectate.

O cerință de prim ordin vi
zează organizarea rațională, pină în 
cele mai mici detalii, a activității pe 
șantiere, atit pentru perioadele ime
diat următoare, cît și într-o per
spectivă mai îndepărtată. Bună 
organizare înseamnă, înainte de 
toate, întronarea la punctele de 
lucru a unui exigent spirit de 
ordine și disciplină, dozarea judi
cioasă a forțelor penti-u ca toate e- 
chipele de constructori și montori să 
primească sarcini precise, să știe in 
fiecare clipă ce au de făcut, să dis
pună de mijloacele necesare desfă
șurării, într-o firească continuitate, a 
activității lor. De aceea, în înfăptui
rea planurilor de măsuri tehnice, or
ganizatorice și politico-educative tre
buie să se pună accent pe necesita
tea de a se munci în ritm intens, cu 
randament sporit, pe întreaga durată 
a „zilei-lumină", în mai multe schim
buri.

Exigențe majore se ridică și în ca
zul folosirii utilajelor de construcții,

a celorlalte scule șl dispozitive din 
dotarea șantierelor. Lipsa unor piese 
de schimb, desele defecțiuni tehnice 
ale mașinilor survenite din acest mo
tiv, modul necorespunzător în care 
se face aprovizionarea cu combusti
bil și carburanți, indisciplina unor 
servanți de utilaje constituie, la rîn- 
dul lor, o cauză esențială care frag
mentează timpul de muncă, „împin
ge" executarea unor lucrări de maxi
mă urgență spre date incerte. Mai 
evidente la trusturile din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej și Brașov, 
sau pe șantierul Fabricii de ci
ment de la Hoghiz, neajunsurile de 
acest fel se impun a fi de urgență 
înlăturate.

Organizarea judicioasă a muncii, 
utilizarea cît mai deplină și mai pro
ductivă a timpului și forței de mun
că trebuie să ducă în cele din urmă 
la grăbirea montării utilajelor teh
nologice. Sondaje efectuate recent 
pe o serie de șantiere, aparținind 
principalelor ministere economice, re
levă existenta unor stocuri de utilaje 
și echipamente tehnologice in valoa
re de mai multe sute de milioane lei, 
la care durata normală de staționare 
a expirat. Ne referim, în special, la 
șantierele Combinatului de îngrășă
minte chimice din Arad, întreprin
derii de produse din aluminiu Slatina, 
Combinatului de celuloză și hîrtie 
din Drobeta Turnu-Severin, Grupului 
industrial petrochimic Borzești.

Problemele legate de realizarea lu
crărilor de construcții-montaj pe 
șantiere au fost analizate recent de 
consiliul de conducere al Ministerului 
Construcțiilor Industriale, împreună 
cu factori de conducere din unele mi
nistere și organizații economice. 
Pe baza concluziilor, consiliul de 
conducere al ministerului a stabilit 
un complex de măsuri speciale în 
vederea impulsionării ritmului de 
execuție a construcțiilor și pentru 
respectarea cu strictețe a programu
lui de montaje. Resursele tehnico- 
materiale și forțele umane de care 
dispun șantierele au fost și vor fi di
rijate cu prioritate Ia obiectivele cu 
termene de punere în funcțiune în 
primul trimestru și la lucrările care 
condiționează deschiderea de fronturi 
de montaj. Sint, evident, acțiuni ener
gice menite să dinamizez^ activitatea 
pe șantiere, să impulsioneze recupe
rarea restantelor, să asigure reali
zarea ritmică și integrală a amplului 
program de investiții din acest an.
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înaltă apreciere și unanimă adeziune
față de roadele bogate ale soliei <ie pace,
prietenie și colaborare, față de î ntreaga

politică externă a României socialiste
CONSILIUL CENTRAL AL U- 

NIUNII GENERALE A SINDICA
TELOR DIN ROMANIA, dind glas 
sentimentelor de stimă și prețuire, 
de dragoste și devotament ale mi- 
lioarwlor de oameni ai muncii, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, organizați în sindica
te. relevă in telegrama adresată cu 
acest prilej : împreună cu întregul 
popor, ne exprimăm deplinul acord 
și via satisfacție pentru roadele 
bogate ale vizitei pe care ați fă
cut-o, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Liberia, Ar
gentina și Guineea.

Respectul de care vă bucurați în 
lume, pe toate meridianele globu
lui, ca purtător al mesajului și 
aspirațiilor cele mai nobile ale na
țiunii noastre socialiste, confirmat 
din nou de calda ospitalitate cu 
care ați fost primit, de acordurile 
și înțelegerile încheiate, reprezintă 
o înaltă apreciere la adresa po
porului român, a năzuințelor și 
idealurilor sale nobile de prietenie 
și colaborare cu toate popoarele, 
pentru pace și progres social.

Asrgurîndu-vă de devotamentul 
lor deplin, sindicatele se angajea
ză In fața dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețească nici un efort pentru 
înfăptuirea întocmai a marilor sar
cini și răspunderi pe care partidul 
le pune în fața lor, pentru mobili
zarea maselor de oameni ai muncii 
la realizarea importantelor obiecti
ve ale planului de stat pe anul 
1974 și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, pentru în
deplinirea cincinalului înainte da 
termen.

Vă rugăm să ne permiteți, iubita 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca acum. 
Ia întoarcerea dumneavoastră din a- 
ceastă istorică solie, să ne expri
măm, alături de întregul popor, a- 
deziunea unanimă față de roadele 
bogate ale vizitei pe care ați întrer 
prins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Liberia, Argentina 
și Guineea, față de fructuoa
sa activitate desfășurată de dum
neavoastră și cu acest prilej — se a- 
rată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R.

Documentele de importanță deose
bită care au fost semnate adaugă o 
nouă și importantă verigă la amplul 
proces de însemnătate excepțională 
pentru dezvoltarea unor noi relații 
între România și aceste state. Dind 
o înaltă apreciere activității nobile 
pe care ați desfășurat-o cu prilejul 
acestor memorabile vizite, vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe secre
tar general, că oamenii muncii de 
pe meleagurile Bacăului, sub condu
cerea comuniștilor, vor depune toate 
eforturile alături de întregul popor, 
pentru traducerea neabătută în via
ță a programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României, pen
tru a întîmpina cu rezultate deose
bite cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

în telegrama BIROULUI COMI
TETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R., se spune : Ne exprimăm și 
cu această ocazie dragostea fierbin
te, stima și respectul pe care vi-1 
purtăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru patosul revolu
ționar, clarviziunea și spiritul rea
list cu care slujiți cele mai înalte 
idealuri de pace și progres, cu care 
conduceți destinele poporului nostru. 
Avem convingerea că dialogul des
chis pe care dumneavoastră, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
l-ați avut cu conducătorii statelor 
și ai unor partide progresiste din 
țările respective, multiplele pro
bleme abprdate, acordurile înche
iate au creat premisele lărgirii 
continue a schimbului nostru de 
valori materiale și spirituale, în
tăririi relațiilor de prietenie și co
laborare, asigurării unui climat de 
securitate și pace în lume.

Vă asigurăm că ne vom spori 
eforturile, în toate sferele de acti
vitate, pentru a accelera și mai 
mult ritmul traducerii în viață a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al X-lea și Conferința națională ale 
partidului, pentru a întimpina așa 
cum se cuvine cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. 
subliniază : Urmărind cu sentimen
te de dragoste și profundă satisfac
ție, alături de întregul nostru po
por, fructuoasa vizită pe care ați 
Intreprins-o, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Liberia, Argentina și Guineea, 
gîndurile oamenilor muncii din ju
dețul Harghita v-au însoțit, ca în
totdeauna, și în acest itinerar al 
păcii, prieteniei, colaborării între 
popoare.

Vedem și în această vizită o ex
presie concludentă a prețioasei con
tribuții a partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră personal, 
la stringerea relațiilor prietenești 
și de colaborare cu aceste țări ce 
au pășit pe calea dezvoltării lor 
independente, relații nu numai pro
clamate, dar și concretizate în acor
duri și înțelegeri menite a deschide 
amnle perspective de dezvoltare 
fiecărei țări. Sîntem pătrunși de o 
înaltă mîndrie patriotică pentru mo
dul strălucit in care ați transmis 
mesajul de prietenie și pace popoa
relor din statele vizitate și ne ata
șăm cu toată ființa noastră politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, care exprimă întru 
totul năzuințele tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, fără deo
sebire de naționalitate.

Dînd o înaltă apreciere activității 
remarcabile pe care ați desfășu
rat-o ca sol al prieteniei și solida
rității poporului român cu popoarele 

țărilor vizitate — se arată în tele
grama BIROULUI COMITETULUI 
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. — oamenii muncii din județul 
nostru, români, germani, sîrbi, ma
ghiari și de alte naționalități, își 
exprimă, mult stimate tovarășe se
cretar general, adeziunea totală la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, la dialogul 
amplu și deschis pe care l-ați pur
tat cu conducătorii statelor vizitate, 
cu reprezentanții unor partide pro
gresiste și organizații muncitorești, 
făcînd și cu acest prilej cunoscută 
consecvența cu care poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, acționează pentru aplicarea 
în viață a politicii elaborate da 
Congresul al X-lea și de Conferin
ța Națională ale partidului.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, sub con
ducerea organizației județene de 
partid, oamenii muncii din ju
dețul Caraș-Severin, angajați în 
marea întrecere socialistă pen
tru îndeplinirea cincinalului înain
te de termen, vor depune toate 
eforturile, tot elanul lor pa
triotic, alături de întregul nostru 
popor, pentru traducerea neabătută 
în viață a programului partidului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României, pentru întîmpinarea cu 
rezultate deosebite a celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și a celui 

Telegrame și scrisori adresate 
Comitetului Central al P.C.R;, tovarășului Nicolae Ceaușescu
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. 
se arată : Acordăm o înaltă apre
ciere și prețuire politicii științifice, 
marxist-leniniste a partidului și 
statului nostru, remarcabilei dum
neavoastră activități, ne exprimăm 
adînca satisfacție față de înțelegerile 
și acordurile realizate, considerin- 
du-le ca o importantă contribuție 
a României la edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, în care fie
care popor, națiune, mare sau mică, 
să-și poată făuri propria istorie, 
propriul destin așa cum o dorește, 
fără amestec din afară.

Locuitorii acestor străvechi plaiuri 
românești, atașați cu gindul, inima 
și fapta politicii înțelepte a partidu
lui și statului, se angajează și cu 
acest prilej, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să facă tot ce le 
stă în putere pentru a întimpina 
mărețele evenimente din viața 
partidului și a poporului — Con
gresul al XI-lea al P.C.R. și a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei — cu noi și însemnate succe
se. conștienți fiind de contribuția 
pe care sînt chemați să și-o aducă, 
alături de întreaga națiune, la fău
rirea socialismului și comunismu
lui pe pămîntul scumpei noastre 
patrii. România socialistă.

Faptul că pretutindeni sînteți în
conjurat de înaltul respect, de sti
ma, prietenia și prețuirea popoare
lor țărilor vizitate, a conducătorilor 
lor — se scrie în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN GORJ AL 
P.C.R. — confirmă temeiul politicii 
consecvente pe care Partidul Co
munist Român, România socialistă, 
în frunte avîndu-vă pe dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o promovează în relațiile- 
cu toate statele lumii, relații bazate 
pe principiile egalității depline în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc, pe dreptul inalienabil 
al fiecărui popor de a-și alege sis
temul politic, economic și social co
respunzător voinței și intereselor 
proprii.

Exprimîndu-ne și de această dată 
totala noastră adeziune la politica 
internă și internațională promovată 
de partidul și statul nostru, pe care 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, o exprimați cu înțe
lepciune și neclintită fermitate, ne 
considerăm și mai puternic angajați 
pe magistrala îndeplinirii obiecti
velor actualului cincinal, așezînd în 
cununa istoricelor evenimente ale 
anului 1974 — cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. — noi 
izbînzi.

Vă încredințăm, iubite conducător, 
că teleormănenii simt în aceste mo
mente o înaltă mîndrie patriotică 
pentru prodigioasa activitate desfă
șurată de dumneavoastră, pentru 
dialogul constructiv pe care l-ați 
avut cu reprezentanții statelor vizi
tate, pentru consecvența cu care a- 
sigurați promovarea politicii externe 
a partidului și statului nostru, pusă 
în slujba amplificării relațiilor din
tre România și țările din Africa și 
America Latină, în interesul po
porului român și al acestor popoa
re. al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general, că în cinstea 
celor două evenimente de importan
ță istorică dih viața patriei și a 
partidului nostru — a XXX-a ani
versare a eliberării tării și cel de-al 
XI-lea Congres al partidului — co
muniștii, toți oamenii muncii din 

Teleorman sînt hotărîți să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce 
le revin în acest an, pentru ridica
rea patriei noastre pe noi trepte 
de progres și civilizație.

In telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN DE PARTID ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN BOTOȘANI se scrie : 
Sîntem deosebit de fericiți pen
tru modul strălucit în care dum
neavoastră, iubite tovarășe secre
tar general. tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați purtat și de astă 
dată peste hotarele țării, cu înțe
lepciune, forță și vigoare, gindurile 
și sentimentele cele mai nobile ale 
națiunii noastre, mesajul românesc 
de pace, prietenie și colaborare, 
dorința sinceră ca fiecare popor 
să-și făurească destinele așa cum 
o dorește.

însoțindu-vă permanent cu inima 
și gindul — se spune în telegrama 
trimisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R. — am 
urmărit cu deplină satisfacție acti
vitatea neobosită pe care ați des
fășurat-o și ne mindrim că țara 
noastră este apreciată pretutindeni, 
că se bucură de respect și autori
tate cum nu s-a bucurat niciodată 
pină acum, datorită politicii clar
văzătoare. marxist-leniniste, pro
movată de partidul nostru, de 
dumneavoastră personal, și apre
ciem că rezultatele obținute prin 

tratatele Încheiate reprezintă o 
contribuție valoroasă la cauza pă
cii, a înaltelor idealuri umaniste, 
de progres și prosperitate, pe care 
partidul și statul nostru le promo
vează cu consecventă în relațiile 
internaționale.

Aprobind pe deplin rezultatele 
fructuoase ale vizitei în Argentina 
și țările de pe coasta de apus a 
Africii, vă asigurăm, ■ iubite tova
rășe secretar general, că vom face 
totul pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile economice ce ne revin, 
că vom lua cele mai potrivite 
măsuri politice și organizatorice 
în vederea înfăptuirii programului 
trasat de Conferința pe țară a ca
drelor din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, convinși fiind că 
muncim pentru binele și fericirea 
poporului.

După ce exprimă viul interes și 
profunda mîndrie patriotică cu care 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Iași au urmărit, alături 
de întregul popor, vizita întreprinsă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Liberia, Argentina și 
Guineea, COMITETUL JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R. subliniază in tele
grama sa că această vizită repre
zintă o nouă și importantă misiune 
de pace, solidaritate și colaborare 
cu popoarele din Africa și America 
Latină.

Primirea plină de căldură din 
partea popoarelor și oficialităților 
țărilor vizitate, insuflețitele mani
festări prietenești ce au avut loc 
cu acest prilej, tratatele și acordu
rile încheiate sînt o dovadă a 
prestigiului tot mai mare de care 
se bucură România în lume — se 
arată în continuare în telegramă. 
Totodată, acestea constituie un nou 
moment de excepțională însemnă
tate în dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele lumii, în statornicirea 
ideii de cooperare și înțelegere 
între națiuni, în spiritul principiilor 
independenței, suveranității și a- 
vantajului reciproc.

Dînd o înaltă apreciere muncii 
rodnice pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului nostru, 
sîntem hotărîți să ne amplificăm 
eforturile în vederea realizării e- 
xemplare a sarcinilor care ne 
revin.

în telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R. se scrie : Comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Olt, 
împreună cu întregul popor, au 
urmărit cu viu interes și adîn- 
că satisfacție vizita întreprinsă 
în Liberia, Argentina și Gui
neea și dau o înaltă apreciere ac
tivității neobosite desfășurate de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pusă în slujba 
celor mai înalte idealuri ale con
temporaneității.

Și cu acest prilej poporul nostru 
a realizat și întărit noi prietenii, a 
făcut totodată cunoscute eforturile 
sale de a ridica cît mai sus patria 
liberă și independentă, apărătoare 
consecventă a păcii și progresului 
mondial.

Convorbirile purtate cu conducă
torii statelor vizitate, cu reprezen
tanții unor partide și organizații 
politice, acordurile încheiate, re
prezintă o strălucită expresie a ac
tivității creatoare ce o desfășurați, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în fruntea partidului și statului, 
pentru triumful în lume al ideilor 
de pace și securitate internațio
nală.

Animați de minunatul exemplu 
pe care dumneavoastră ni-1 oferiți 
permanent, ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru a spori 
contribuția județului nostru la în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului.

în telegrama UNIUNII NAȚIO
NALE A COOPERATIVELOR A- 
GRICOLE DE PRODUCȚIE se 
scrie : Milioanele de țărani coope
ratori, alături de întregul nostru 
popor, au urmărit și de această 
dată, cu viu interes și imensă sa
tisfacție patriotică, neobosita dum
neavoastră activitate, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și rezultatele 
strălucite cu care ați încheiat vizi
tele întreprinse împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Liberia, 
Argentina și Guineea.

Entuziasmul și admirația cu care 
ați fost primit de popoarele acestor 
țări, ca și pretutindeni unde ne-ați 
.reprezentat ca sol al României so
cialiste, constituie o confirmare a 
justeței politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Țărănimea cooperatistă — se arată 
în încheierea telegramei — este 
hotărîtă să facă totul pentru a tra
duce consecvent în viață indicațiile 
prețioase date de dumneavoastră la 
recenta Conferință pe țară a cadre
lor de conducere din agricultură, 
să întîmpine marile evenimente ale 
anului 1974 — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — prin înze- 
cirea eforturilor pentru înfăptuirea 
integrală a planului și a angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă.

BIROUL COMITETULUI JUDE
ȚEAN BIHOR AL P.C.R. ȘI CO
MITETUL EXECUTIV AL CONSI-

LIULUI POPULAR JUDEȚEAN 
au adresat o telegramă, în care se 
spune : Comuniștii, toți oamenii 
muncii — români, maghiari și de 
alte naționalități — de pe aceste 
străvechi plaiuri românești, au ur
mărit cu inima și gindul, cu satis
facție și profundă mîndrie patrioti
că strălucita solie de pace, de coo
perare și progres social pe care ați 
purtat-o în Liberia. Argentina și 
Guineea.

Profund atașați politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, comuniștii, toți cetățenii 
județului Bihor, înfrățiți în muncă, 
își manifestă satisfacția și adeziu
nea lor totală față de această im
presionantă acțiune de politică ex
ternă, cu multiple semnificații po
zitive în viața internă și interna
țională și vă asigură, mult stimate 
tovarăși Nicolae Ceaușescu, că o 
vor susține cu toată capacitatea și 
energia lor prin dobîndirea unor 
succese de seamă în îndeplinirea 
exemplară, înainte de termen, a 
sarcinilor de plan, a angajamente
lor asumate în marea întrecere ce 
se desfășoară in întîmpinarea ce
lei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei de sub jugul fascist 
șl a Congresului al XI-lea al Par
tidului Comunist Român, făcind din 
anul 1974 un an de noi victorii pe 
coordonatele dezvoltării multilate
rale și înfloririi scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Ro
mânia.

CONSILIUL NAȚIONAL AL OR
GANIZAȚIEI PIONIERILOR, co- 
mandanții-instructori, toate cadrele 
care se ocupă de educația purtă
torilor .cravatelor roșii cu tricolor 
au adresat la rîndul lor o te
legramă, în care se spune : 
în pragul împlinirii a 25 de ani 
de la crearea primelor detașamente 
de pionieri, mobilizați de avintul și 
dinamismul pe care l-ați insuflat 
întregii noastre activități — Orga
nizația pionierilor, angajată într-o 
largă acțiune de muncă patriotică, 
își va pune întreaga sa capacitate 
în slujba patriei noastre scumpe, 
Republica Socialistă România.

în telegrama trimisă de Consiliul 
de conducere al MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE se men
ționează : Toți cei ce slujesc patria 
sub drapel au trăit sentimente de 
legitimă mîndrie patriotică pentru 
că și de această dată România 
socialistă — prin fiul ei cel mai 
iubit, devotat și înțelept — a pur
tat, pe alte meridiane și paralele 
ale globului, solia nobilă a păcii și 
conlucrării între popoare.

Vă asigurăm și cu această ocazie, 
stimate tovarășe secretar general, 
că personalul armatei stă ferm, cu 
demnitate și onoare, la posturile 
datoriei ostășești, gata în orice 
moment să apere, împreună cu în
tregul popor, cuceririle revoluțio
nare, independenta și suveranitatea 
scumpei noastre patrii — Republi
ca Socialistă România.

Noua vizită de pace și prietenie 
pe care ați efectuat-o, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Liberia, Ar
gentina și Guineea a fost în
soțită permanent de profundele 
noastre sentimente de mîndrie 
patriotică și atașament față de 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, promovată în mod 
strălucit de dumneavoastră, ilustru 
om politic al lumii contemporane, 
se subliniază în telegrama CONSI
LIULUI DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI DE INTERNE.
Dind expresie sentimentelor celor 
mai alese ale comuniștilor și tutu
ror lucrătorilor Ministerului de In
terne, vă asigurăm^ iubite tovară
șe comandant suprem, că neprețui
ta dumneavoastră pildă de înalt 
patriotism și dăruire comunistă ne 

esta chezaș și model tn îndepli
nirea cu răspundere a misiunilor 
ce ne sînt încredințate, adueîndu-ne 
astfel contribuția la înfăptuirea 
politicii științifice a partidului și 
statului, la apărarea cuceririlor so
cialiste ale poporului, a indepen
denței și suveranității patriei noas
tre, Republica Socialistă România.

MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE subliniază în telegrama sa: 
Vizita pe care ați întreprins-o în 
Liberia, Argentina și Guineea, care 
se înscrie în suita de acțiuni pro
movate de România socialistă în 
vederea Instaurării unor noi relații 
între toate statele lumii, bazate pe 
respectarea principiilor fundamen
tale ale dreptului și legalității in
ternaționale, demonstrează înalta 
responsabilitate cu care Partidul 
Comunist Român, secretarul său 
general privesc viitorul omenirii, 
dăruirea dumneavoastră exemplară 
față de destinele poporului român.

Animați de profundul dumnea
voastră patriotism, de încrederea 
nețărmurită în justețea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, comuniștii, toți lucră
torii din Ministerul Afacerilor Ex
terne vă asigură și de această dată 
că nu vor precupeți nici un efort 
pentru aplicarea cu fermitate și 
înaltă responsabilitate a principiilor 
care călăuzesc activitatea interna
țională a României socialiste, că își 
vor aduce contribuția la ridicarea în 
continuare a prestigiului de care 

țara noastră se bucură în comuni
tatea națiunilor.

Dind expresie gîndurilor și sen
timentelor celor mai profunde ale 
comuniștilor, ale tuturor lucrători
lor noștri, se arată în telegrama 
MINISTERULUI MUNCII, ne ex
primăm deplina noastră satisfacție, 
totala adeziune și prețuire față de 
prodigioasa activitate pe care ați 
desfășurat-o cu ocazia vizitei dum
neavoastră în Liberia, Argentina și 
Guineea, vizită care, prin rezulta
tele sale fructuoase, a adus o nouă 
și strălucită contribuție la ridicarea 
prestigiului României socialiste pe 
plan mondial, la promovarea idea
lului măreț al cauzei păcii și 
prieteniei între popoare.

Salutăm cu satisfacție rezultatele 
tratativelor ce le-ați purtat cu re
prezentanții țărilor vizitate, pre
cum și documentele semnate cu a- 
cest prilej, convinși fiind că Româ
nia și-a dobindit noi prieteni și a 
cîștigat noi simpatii, a reușit să a- 
tragă interesul pentru afirmarea și 
dezvoltarea noastră socialistă în noi 
colțuri ale lumii — se arată 
în telegrama UNIUNII ARTIȘ
TILOR PLASTICI — la fel ca 
și în alte călătorii asemănătoare, 
ați purtat stindardul demnității 
noastre peste hotare și mesajul de 
pace și prietenie al poporului ro
mân către alte popoare de care ne 
leagă o dorință sinceră de colabo- 
răre și numeroase năzuințe co
mune.

Arhitecții români își exprimă din 
nou întreaga lor adeziune Ia politi
ca internă și internațională a par
tidului, la politica de cooperare în
tre națiuni și de pace în lume a 
cărei expresie a fost și recenta 
dumneavoastră vizită în Liberia, 
Argentina și Guineea și vă transmit 
hotărîrea lor de a nu precupeți 
eforturile pentru a contribui la 
realizarea acordurilor încheiate — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI DE CONDUCERE AL UNIU
NII ARHITECȚILOR.

Expresie a sentimentelor nutrite 
de poporul român față de popoare
le de pe toate meridianele globului, 
a dorinței vii a țării noastre de a 
dezvolta relațiile de prietenie și co
laborare cu toate statele, vizita 
dumneavoastră în Liberia, Argenti
na și Guineea constituie o nouă și 
strălucită misiune de pace, care 
ridică pe o treaptă și mai înaltă 
prestigiul internațional al patriei 
noastre, înscrie o nouă și valoroasă 
contribuție a politicii externe con
structive a României socialiste, o 
nouă împlinire a idealurilor sale de 
pace și apropiere intre popoare, 
se scrie în telegrama MINISTERU
LUI APROVIZIONĂRII TEHNI- 
CO-MATERIALE ȘI CONTROLU
LUI GOSPODĂRIRII FONDURI
LOR FIXE.

Documentele semnate consfințesc 
dorința și angajamentul țării noas
tre de a dezvolta colaborarea și 
cooperarea largă și rodnică pe mul
tiple planuri cu țările vizitate, con
stituie o valoroasă și concretă con
tribuție la dezvoltarea unor fruc
tuoase relații economice reciproc 
avantajoase.

Vizita de prietenie întreprinsă 
de dumneavoastră în Liberia, Ar
gentina și Guineea, convorbirile 
fructuoase, documentele semnate, 
acordurile și înțelegerile încheiate 
— se spune in telegrama BIROU
LUI CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA — dovedesc strălucita 
afirmare a justeței politicii ex
terne a partidului, reflectă roadele 
eforturilor depuse de conducerea 
partidului și statului nostru — în 

frunte cu dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general — 
pentru statornicirea unor raporturi 
interstatale noi, bazate pe deplină 
egalitate și respect reciproc.

Dînd glas sentimentelor de de
plină satisfacție ale oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
din patria noastră față de rezulta
tele rodnice ale vizitei, ne exprim 
măm profunda recunoștință pentru 
activitatea creatoare, neobosită, 
desfășurată de dumneavoastră în 
slujba intereselor supreme ale po
porului, ridicînd prestigiul inter
național al României socialiste pe 
trepte tot mai înalte.

Exprimînd deplina satisfacție și 
totala adeziune ale milioanelor de 
femei din patria noastră față de 
bilanțul deosebit de fructuos al vi
zitei întreprinse în # Liberia, Argen
tina și Guineea, în ‘telegrama CON
SILIULUI NAȚIONAL AL FE
MEILOR se arată : Această nouă 
solie de pace, înțelegere și colabo
rare între națiuni — strălucită ma
nifestare a politicii externe a parti
dului și statului nostru — a spo
rit și mai mult prestigiul Româ
niei socialiste în lume.

Cu sentimente de îndreptățită 
bucurie și mîndrie patriotică, fe
meile de la orașe și sate au urmă
rit activitatea bogată desfășurată 
de tovarășa Elena Ceaușescu, vizi
tele și convorbirile pe care le-a a- 
vut cu reprezentanți ai vieții eco
nomice, politice, științifice, cu per

sonalități feminine, purtînd viu pe 
acele îndepărtate meleaguri gîndul 
lor de prietenie și solidaritate în 
lupta pentru pace, prosperitate și 
un viitor fericit copiilor.

Vă asigurăm, iubite tovarășe se
cretar general, că, împreună cu 
soții, fiii și frații lor, femeile de 
pe toate plaiurile țării vor munci 
cu dragoste și abnegație pentru a 
întimpina cu noi realizări cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și Con
gresul al XI-lea al partidului.

în telegrama BIROULUI CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANA 
se scrie : împreună cu întregul po
por. oamenii muncii de naționalitate 
germană au urmărit din nou cu sin
ceră bucurie și profundă satisfac
ție desfășurarea vizitei de priete
nie pe care ați întreprins-o, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Liberia, Argentina și Guineea. 
Desfășurată la scurt timp după 
memorabila vizită in unele țări 
arabe, recenta vizită reprezintă o 
nouă și valoroasă contribuție a 
României socialiste la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, colaborare 
și înțelegere între popoare.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
adeziunea noastră totală față de 
politica partidului și statului nos
tru, față de noua acțiune politică 
internațională pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o 
și care a adus poporului român noi 
prieteni pe meridianele globului.

Corespunzînd pe deplin năzuin
țelor și aspirațiilor poporului ro
mân, întreaga dumneavoastră acti
vitate, întilnirile de lucru și dia
logurile cu conducătorii statelor 
respective, cu reprezentanții unor 
partide și organizații politice și ob
ștești, precum și cu un mare număr 
de oameni ai muncii, reprezintă o 
nouă și strălucită dovadă a iniția
tivei, consecvenței și fermității cu 
care partidul și statul nostru ac
ționează prin dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de pe 
pozițiile constructive cu privire la 
marile probleme ale contempora
neității, — se subliniază în tele
grama consiliului de conducere al 
MINISTERULUI ECONOMIEI FO
RESTIERE ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII.

Vizita pe care ați efectuat-o în 
Liberia, Argentina și Guineea — su
bliniază telegrama BIROULUI EXE
CUTIV AL C.N.E.F.S. — întilnirile, 
convorbirile cu conducătorii statelor 
respective, cu reprezentanții unor 
partide și organizații politice, pre
cum și cu un mare număr de oa
meni ai muncii, tratatele și acor
durile încheiate reprezintă o nouă 
și importantă dovadă a stimei și 
prestigiului de care se bucură as
tăzi țara noastră în întreaga lume, 
a admirației și respectului cu care 
sînteți înconjurat, aprecierea deose
bită a prodigioasei și laborioasei 
dumneavoastră activități, pusă în 
slujba păcii și prieteniei dintre po
poare.

Relevînd importanța remarca
bilă a noii soli de pace și colabo
rare. in telegrama MINISTERULUI 
MINELOR PETROLULUI Șl'GEO
LOGIEI se spune : Acordurile 
încheiate în domeniul minier și 
petrolier constituie o contribuție 
deosebit de importantă la dez
voltarea, în condiții reciproc 
avantajoase, a economiilor țărilor 
semnatare și reprezintă noi jaloane 
tn activitatea noastră de cooperare.

Ne angajăm să depunem toate 
eforturile, întreaga noastră pricepe
re și putere de muncă pentru adu
cerea la îndeplinirea în mod exem
plar a sarcinilor din planul pe 1974 
și a obligațiilor ce ne vor reveni 

ea urmare a documentelor încheia
te cu țările respective, pentru a 
Întîmpina cu succese deosebite cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului.

Alături de întregul nostru popor, 
permiteți-ne să vă adresăm cele 
mal calde mulțumiri pentru pro
digioasa activitate pe care ați des
fășurat-o în vizita întreprinsă în 
Liberia, Argentina și Guineea, pen
tru rodnicele rezultate obținute — 
se scrie în telegrama MINISTERU
LUI JUSTIȚIEI.

In telegrama MINISTERULUI FI
NANȚELOR se subliniază, între al
tele : Permiteți-ne, iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă adresăm din toată inima, cu 
toată căldura, viață îndelungată, 
sănătate, spre binele patriei noas
tre, Republica Socialistă România.

Relevînd importanța șl marea 
semnificație a noii solii de pace și 
prietenie, telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL SOCIETĂȚII DE 
CRUCE ROȘIE menționează, între 
altele : Dialogurile purtate, docu
mentele semnate, comunicatele fi
nale ale vizitelor pe care dumnea
voastră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, le-ați efectuat în Liberia, 
Argentina și Guineea corespund 
intereselor poporului nostru și ale 
popoarelor țârilor vizitate, sînt o 
dovadă grăitoare a justeței și realis
mului politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Urmărind cu mîndrie și interes 
Itinerarul ce l-ați parcurs, contac
tele ce le-ați avut cu personalitățile 
marcante și cu unii oameni ai mun
cii din statele vizitate, lucrătorii din 
MINISTERUL AGRICULTURII, IN
DUSTRIEI ALIMENTARE ȘI APE
LOR au luat cunoștință cu satis
facție de succesele repurtate, de 
interesul viu manifestat față de 
realizările din patria noastră, pre
țuirea față de politica externă 
constructivă a României, înalta 
considerație față de prestigioasa 
dumneavoastră personalitate.

Membrii de partid și toți salaria- 
ții MINISTERULUI INDUSTRIEI 
UȘOARE, asemenea tuturor cetățe- 

, nilor României au urmărit cu vie 
și nețărmurită satisfacție întreaga 
vizită pe care dumneavoastră ați 
efectuat-o în Liberia, Argentina și 
Guineea și își exprimă cu mîn
drie patriotică deplinul acord față 
de noua și strălucita acțiune de 
politică externă a României Socia
liste, remarcabilă contribuție adusă 
de dumneavoastră la înțelegerea și 
conlucrarea între state, la întări
rea prieteniei între popoare.

înscriindu-se ca un nou mo
ment de importanță istorică în 
dezvoltarea, pe multiple planuri, a 
relațiilor României socialiste cu 
aceste țări, vizita pe care ați în
treprins-o constituie un exemplu 
grăitor, o puternică dovadă a devo
tamentului, a dăruirii cu care dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, slujiți interesele nobile 
ale poporului nostru — se spune 
în telegrama UNIUNII CENTRALE 
A COOPERATIVELOR MEȘTE
ȘUGĂREȘTI.

Afirmîndu-ne deplina adeziune 
față de rezultatele obținute cu o- 
cazia recentei dumneavoastră vi
zite, față de întreaga politică ex
ternă a partidului și statului nostru, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face tot 
ce depinde de noi pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce 
revin cooperației meșteșugărești.

Telegrame prin care se exprimă 
profunda satisfacție și totala apro
bare față de rezultatele rodnice 
ale vizitei întreprinse de conducă
torul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Liberia, Argentina și 
Guineea, au mai adresat Comite
tul municipal de partid Con
stanța, Biroul Comitetului muni
cipal Suceava al P.C.R., Comitetul 
municipal Bacău al P.C.R., Comi
tetul municipal de partid Odor- 
heiul Secuiesc, Comitetul munici
pal de partid și Consiliul popular 
ale municipiului Tîrgu-Mureș, Co
mitetul municipal Oradea al 
P.C.R., Comitetul municipal Bra
șov al P.C.R., Comitetul de partid 
al sectorului 2 București, Comite
tul executiv al Centrocoop, co
lectivul combinatului chimic „Azo- 
mureș“ din Tg. Mureș; lucrăto
rii din Direcția Centrală de Statis
tică, Banca Națională, Banca Ro
mână de Comerț Exterior, Comi
tetul de Stat pentru Prețuri, 
Procuratura Republicii Socialiste 
România. Uniunea ziariștilor, Ad
ministrația centrală ADAS, co
lectivele de oameni ai muncii de 
la întreprinderea mecanică Cim- 
pina, „Electromureș" din Tg. Mu
reș, I.A.S. „Insula Mare a Brăi
lei", Combinatul de prelucrare a 
lemnului și întreprinderea de au
toturisme din Pitești, întreprinde
rile electrocentrale-Borzești și 
Constanța, întreprinderea de con
fecții și tricotaje, întreprinderile 
„Timpuri noi" și „Optica română" 
din Capitală, Uzina mecanlcă-Mus- 
cel, Combinatul de celuloză și hîr- 
tie din Suceava, I.A.S. „M. Kogăl- 
niceanu", întreprinderea „Lamino
rul" Brăila.

De asemenea, au adresat tele
grame Consiliul politic superior al 
armatei, Academia militară. Ma
rele Stat Major, Comandamentele 
artileriei, infanteriei și tancurilor, 
marinei militare, apărării antiae
riene a teritoriului, trupelor de 
grăniceri, trupelor de transmisiuni, 
trupelor de securitate, precum și 
alte comandamente și mari unități 
militare.

(Agerpres)
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Examenul cotidian al școlii:EDUCAREA ELEVILOR PRIN MUNCĂ ȘI PENTRU MUNCĂ
Pentru tinerii din școli, care au ca 

principală îndatorire învățătura, edu
carea în cultul muncii înseamnă, în 
primul rînd, educarea în spiritul răs
punderii șl al conștiinciozității pen
tru buna pregătire a lecțiilor, pentru 
studiu individual temeinic, perseve
rent, pentru îmbogățirea orizontului 
de cunoștințe. Ea înseamnă, în ace
lași timp, formarea unor deprinderi 
de muncă durabile, participarea acti
vă in ateliere-școală la executarea 
unor lucrări utile, care să le stimu
leze interesul, dorința de a contribui, 
după pricepere și puteri, la produce
rea unor bunuri necesare societății. 
Toate acestea demonstrează, in mod 
firesc, că activitatea politică a orga
nizațiilor de partid din școli trebuie 
să aibă ca obiectiv primordial pre
gătirea pentru 
muncă și viață a 
elevilor.

Cum își Îndepli
nesc aceste înda
toriri politico-e
ducative majore 
comuniștii din 
școlile Ieșene ? 
Ne-au relatat chiar ei In cadrul 
unei discuții cu secretari de partid 
din școli generale, profesionale și 
licee, organizată de redacție cu con
cursul Comitetului municipal de 
partid Iași.

Munca politică a organizațiilor de 
partid din școlile ieșene vizează spri
jinirea cît mai eficientă a elevilor la 
studiu. Modalitățile sint, desigur, di
ferite. între ele notăm: atragerea ac
tivă a profesorilor, a educatorilor co
muniști la modernizarea și perfecțio
narea metodelor de predare (liceul 
,,M. Sadoveanu" și Liceul nr. 5), di
versificarea mijloacelor de tehnică 
didactică (Liceul industrial energe
tic), imbogățirea tematică și de con
ținut a orelor de dirigenție (Liceul 
de muzică și arte plastice), perfecțio
narea pregătirii politice și profesio
nale a tinerilor profesori (liceul „C. 
Negruzzi") etc. Rezultatele la învă
țătură ale elevilor pe primul trimes
tru, ca și desfășurarea întregului pro
ces instructiv-educativ din această 
perioadă au făcut obiectul unor ana
lize in adunări generale de partid des
chise, in care dezbaterile au fost axate 
pe probleme și aspecte specifice ale 
vieții din școala respectivă. Astfel, 
faptul că în unele școli — liceele 
„M. Sadoveanu" și „C. Negruzzi", Li
ceul de industrie ușoară, Liceul in
dustrial de construcții de mașini etc. 
— s-a înregistrat un număr măre de 
corigenți a determinat ca în orga
nizația de partid să se discute despre 
etica profesională, despre răspunde
rea educatorului pentru pregătirea 
temeinică a elevilor săi, să fie criti
cați deschis unii profesori care utili
zează modalități nepedagogice de lu
cru cu clasa (în notare, de exemplu), 
nu stimulează interesul elevilor pen
tru munca școlară, nu-i ajută eficient 
pe cei rămași în urmă la învățătură.

Este știut că, în pregătirea temei- 
nicȘ a tineretului școlar pentru mun
că și viață, în efortul pentru propria 
instruire și formare civică, etică un

rol deosebit revine și organizației 
U.T.C. Dar, în discuția noastră, nici 
unul din secretarii de partid prezenți 
nu s-a referit, cit de cît, la modul 
cum s-a ocupat organizația de partid 
din școala unde lucrează de îndru
marea organizației U.T.C. Și nu în- 
tîmplător. Această problemă a fost 
prea puțin dezbătută în adunările ge
nerale de partid în care s-a analizat 
situația la învățătură a elevilor. Și 
nu se poate spune că situația de co
ri genți și repertenți a ttnor elevi. între 
care și uteciști, nu privește în nici 
un fel organizația U.T.C. din școala 
respectivă, că slaba contribuție a or
ganizației de tineret la sporirea res
ponsabilității și efortului personal al 
elevilor pentru îndeplinirea îndatori
rilor școlare, pentru învățătură și

Școlile ieșene își prezintă experiența

muncă nu putea constitui un prilej 
de analiză exigentă și eficientă pen
tru educatorii comuniști.

La un moment dat, în cadrul dis
cuției, am fost martori ai unui 
dialog semnificativ.

— Iată, asemenea piese realizează, 
în orele lor de practică din unitatea 
noastră, elevii din anul IV C al li
ceului „M. Sadoveanu", pe care-1 pa
tronăm. (Și inginerul Mihai Țornghi- 
bel, șeful Depoului C.F.R. Iași, a ară
tat, cu vădită mulțumire, celor de 
față o mică menghină). Elevii mun
cesc conștiincios, încep să înțeleagă 
necesitatea însușirii unei meserii, res
ponsabilitatea participării, încă de pe 
băncile școlii, la realizarea unor bu
nuri utile societății.

— Dar la absolvirea liceului îi veți 
atesta în meserie, vor putea să se an
gajeze să lucreze la depou ? — a 
întrebat cineva dintre cei prezenți.

— De atestat, cred că da. De anga
jat va fi mai dificil. Avem nevoie 
de lăcătuși mecanici profilați pe spe
cificul locomotivei, pe care elevii de 
care aminteam nu-1 cunosc. în pers
pectiva angajării absolvenților în 
producție ar trebui să alcătuim în alt 
mod programul lor de practică.

— V-ați întîlnit vreodată, comuniș
tii din conducerea depoului, cu comu
niștii din școală, ca să dezbateți ase
menea probleme importante privitoa
re la eficiența și finalitatea pregătirii 
practice a elevilor ?

— Nu.
Cu alte cuvinte, preocuparea orga

nizației de partid din liceu pentru 
educarea elevilor in cultul muncii, 
al respectului și interesului pentru 
o activitate productivă utilă/societății 
s-a oprit 'tocmai in momentul cel mai 
important — finalizarea practică a 
activității elevilor in atelierul-școală 
sau in producție, orientarea lor fermă 
după absolvirea școlii spre o muncă 
direct productivă.

Este adevărat, organizațiile de 
partid ale unor școli generale și licee

din Iași au inițiat numeroase dezba
teri și acțiuni concrete pentru dez
voltarea dragostei de muncă a elevi
lor, pentru apropierea lor de pro
blemele concrete ale producției șl 
vieții social-economice a orașului. 
Maistrul mecanic Dumitru Simion 
ne-a amintit, in această ordine de 
idei, inițiativa comuniștilor de la Gru
pul școlar al M.I.U. pentru utilizarea 
mai rațională a spațiilor de producție 
din atelierele-școală ale anului I, care 
a dus la realizarea cu elevii a unui 
plus de producție de 1 200 000 lei, 
peste prevederile planului de lucru 
pe 1973. Tot astfel, prof. Constantin 
Baiardi ne-a vorbit despre dezba
terea inițiată de organizația de partid 
de la liceul „C. Negruzzi", cu prOfe- 
sdrii-maiștri de la ateliere și profe

sorii de la o se
rie de discipline 
care au contin
gență cu progra
mul de lucrări 
practice (matema
tică, fizică, chi
mie etc.), pentru 
legarea mai strîn- 

să a invățămintului teoretic din clasă 
cu activitatea din atelier, ca și pen
tru evitarea unor anomalii semnalate 
în practica elevilor (înlocuirea muncii 
concrete cu „lecții" despre muncă, cu 
„prelegeri" despre faze și operațiuni 
tehnologice etc.). Iar ing. Elisabeta 
Biliuță a menționat colaborarea per
manentă a comuniștilor de la Grupul 
școlar energetic cu factori .de răs
pundere din întreprinderi de profil 
din Iași, Suceava, Piatra Neamț, 
pentru a sprijini calificarea profe
sională a elevilor repartizați aco
lo la practică. Dialogul pe care i-am 
reprodus mai înainte arată însă 
că la Iași, ca și in alte localități din 
țară, există încă posibilități și con
diții nevalorificate pentru a lega tot 
mai strîns pregătirea practică a ele
vilor de cerințele reale ale producției, 
de a atrage și valorifica în sfera pro
cesului instructiv-educativ competen
ța profesională, experiența de viață, 
gindirea economică și spiritul de buni 
gospodari ale comuniștilor din pro
ducție, din întreprinderile care patro
nează școlile.

Experiența comuniștilor din școlile 
ieșene relevă că este necesară orien
tarea mai fermă a tuturor acțiunilor 
organizațiilor de partid spre obiecti
vele majore ale educației comuniste a 
tinerilor, ale pregătirii lor concrete, 
eficiente pentru muncă și viață, ca și 
îndrumarea mai directă, mai la o- 
biect a organizațiilor de tineret, dînd 
astfel mai multă consistență și fina
litate întregului proces educativ des
fășurat în anii de școală.

Florica DINULESCU 
At anole CORCACI

Compartiment definito
riu al unei cinematogra
fii naționale angajate, fil
mul nostru de actualitate 
își impune, în ultima vre
me, statutul nu numai 
printr-un spor numeric, ci 
mai ales prin strădania 
de a-și Îmbogăți argu
mentele. de a le acorda 
mai multă profunzime și 
substanță. Realismul, efi
ciența socială și însăși 
cota de implicare afectivă 
a spectatorului nu se pot 
justifica la adăpostul u- 
nei vagi recunoașteri, pe 
ici pe colo, a unor în
semne ale zilei de azi. 
Autenticul film despre și 
pentru contemporaneitate 
este cel care restituie i- 
maginea participării noa
stre la dinamica vieții, 
căreia -îi aparținem prin 
răspunderile conștient a- 
sumate. Proba de rezis
tență a creațiilor care își 
propun ca în drumul că
tre spectator să evite o- 
colișurile și amăgirile ni 
.se pare a fi însăși pu
terea de a releva, dincolo 
de gesturile și trăirile co
tidiene, mișcările comple
xe cu care este confrun
tat individul ; de a sur
prinde vibrația aparte a 
unei stări de veghe care 
nu înseamnă altceva decit 
conștiința in acțiune.

„Proprietarii", recen
ta producție a Casei 
de filme numărul 3, rea
lizat de Șerban Creangă, 
după un scenariu scris de 
Mihai Creangă în colabo
rare cu regizorul însuși, 
confirmă încrederea lu
cidă cu care este urmări
tă evoluția acestui capi
tol hotărîtor al cinemato
grafiei noastre. Și mai 
dovedește încă o dată că 
atunci cînd actualitatea 
nu constituie pentru un 
cineast o temă printre al
tele sau o fericită întâm
plare, ci o preocupare 
continuă și temeinică, cîș- 
tigurile de ordinul înțele
gerii dialecticii existenței, 
al maturizării artistice nu 
se lasă așteptate. Este ca
zul tânărului cineast.Șer
ban Creangă care, aflat la 
al treilea film inspirat din 
realitățile prezente — 
după Căldura și Aștepta
rea — probează o sa
lutară siguranță in minui- 
rea uneltelor investiga
ției, precum și un con
secvent refuz al căilor u- 
șoare, ori spectaculoase, 
de atragere a publicului. 
„Proprietarii" conține pre
misele unei dezbateri eti- 
co-politice de o rezonanță 
aparte în configurația fil
melor actuale ; impune, 
Ia capătul unei înfruntări 
de mentalități și atitudini, 
adevărul că oamenii zile
lor noastre se regăsesc 
autentici și demni în mă
sura în care nu uită 
să-și potrivească pasul 
cu vremea, să se defi
nească în raport cu valo

rile ei morale. Dacă este 
adevărat că într-o pică
tură se reflectă oceanul, 
este tot atît de evident că 
o cronică a unor întâm
plări de viață, atunci cînd 
ele nu sînt culese la în
tâmplare sau bănuite, 
poate împinge înțelegerea 
dincolo de pragul semni
ficațiilor imediate, ne în
găduie să vedem în eroii 
cu identitate precisă nu 
simple cazuri, ci chipurile 
reale sau posibile ale con
temporanilor. Imaginile cu 
ritmuri sobre, de docu
mentar, ale „Proprietari
lor" sint învestite, în an
samblul lor, cu o astfel 
de forță. Bunul mers al 
treburilor dintr-o uzină, 
starea ei de sănătate mo
rală sint amenințate de

chii săi — 1 se pare că 
este de datoria celorlalți 
să-i fie veșnic recunoscă
tori pentru faptul că o 
dată a fost alături de ei 
la bine și la rău („cine 
să mă judece — spune el 
— oamenii care cîndva 
băteau Transilvania în 
căutare de lucru, iar a- 
cum stau in blocuri ?“). 
întâlnirile lui cu primul 
secretar Mareș (regretăm 
că personajul nu stă mai 
mult pe ecran), înfrunta
rea a două modalități de a 
înțelege nu numai dato
ria, ci și esența unui mo
ment politic adaugă fil
mului și calitatea de a 
invita la o meditație a- 
supra acestei esențe în
săși, Trebuie să știm a 
trăi sub semnul prezen
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Proprietarii
orgoliul și vădita frică de 
răspundere a unor condu
cători care preferă refu
giul pe terenul șubred al 
neadevărurilor în locul u- 
nui autoexamen sever, 
curajos. Oamenii uzinei, 
„proprietarii", cei care 
„nu vor să-și fure sin
guri căciula" (cum spune 
un erou) resimt, dureros, 
că orice închidere de ochi 
în fața realității — în 
film se traduce prin ra
portarea unor inventate 
recorduri de producție, a 
plăsmuirii unor „fruntași 
de hirtie" — se întoarce 
de fiecare dată împotriva 
lor, ca un act de știrbire 
a propriei demnități, a 
condiției lor de proprie
tari nu numai ai unui loc 
de muncă, ci ai nobleții 
muncii ca atare.

Unii dintre cei care se 
îmbată cu apă rece, cu 
succese născocite — di
rectorul Mateescu sau se
cretarul de partid Uie 
Gheorghe — sînt, în mod 
vizibil, victimele unei co
modități iresponsabile sau 
ale opacității, ale nepu
tinței de a desluși coman
damentele interioare ale 
realității. Mai dramatic 
— și mai interesant in 
planul dezbaterii — este 
cazul secretarului cu pro
bleme economice, Roateș, 
care în jocul de „masca
re a adevărului" iși a- 
runcă propriul său tre
cut. Omului cu merite 
considerabile în existența 
uzinei — de care este le
gat sufletește, pe care a 
văzut-o crescînd sub o-

tului, adică al necesității. 
Trecutul poate fi un pri
lej de mindrie, dar nu șt 
un scut împotriva erorilor.

Una din greșelile ale 
cărei urmări le dezvăluie 
filmul este aceea de a nu 
ține seama de cuvîntul 
semenilor, al tovarășilor 
de muncă. într-o replică 
exemplară, prim-secreta- 
rul județului, Mareș, ii 
amintește lui Roateș că 
„dacă înainte mai mult 
vorbeam, acum trebuie să 
ascultăm", dînd astfel un 
alt nume, un frumos 
nume, raporturilor dintro 
individ și colectivitate, 
necesității statornicirii 
unor relații de conlucrare 
umană care traduc, în 
fapt, însăși calitatea de 
proprietari cu drepturi 
egale. Filmul demonstrea
ză convingător că oame
nii știu să se facă ascul
tați, să-și impună autori
tatea și, mai mult, să in
sufle încredere celor care, 
hărțuiți de nepriceperea 
sau reaua voință a unora, 
au obosit pentru un mo
ment. Această direcție a 
dezbaterii este ilustrată 
de traiectoria însingura- 
tului inginer Teodor Dan, 
un neîmpăcat cu minciu
na, cu vorbele mari și cu 
soluțiile de mintuială. 
„Proprietarii" lansează 
prin acest personaj un 
erou emoționant, care iși 
susține cauza cu o li
niște dincolo de care se 
conturează deplina con
vingere în sancționarea 
ineluctabilă a celor care 
vor ca obrazul realității

să apară totdeauna roz și 
senin. Cred că este și 
meritul actorului Ștefan 
Iordache, aflat în plină 
afirmare a talentului său, 
de a fi construit, cu 
migală, un erou in care, 
deși mocnește nemulțumi
rea, nu și-a pierdut ca
pacitatea de a fi disponi
bil celor din jur, de a le 
ieși în întâmpinare cu 
căldură și Înțelegere. Ve
ridice sînt și personajele 
cărora Ii s-a acordat mai 
puțin spațiu în dramatur
gie, membrii consiliului 
oamenilor muncii, cei 
care „refuză să-și fure 
singuri căciula", întruchi
pați de Ștefan Mihăiles- 
cu-Brăila, Dumitru Chesa, 
Vasile Ichim, Ernest Maf- 
tei.

în general, pelicula a 
solicitat intensiv talentul 
tuturor interpreților, In- 
trucit structura filmului, 
deschisă în primul rînd 
dezbaterii de idei șl mai 
puțin evoluției unor ca
ractere, impunea o astfel 
de distribuire a forțelor, 
căreia i-au răspuna Geor
ge Constantin, Amza 
Pellea, Octavian Co- 
tescu, Toma Caragiu. 
Puțin concludente ni se 
par debuturile lui Con
stantin Cojocaru și Ni- 
colae Ivănescu.

Dacă primele două fil
me ale lui Șerban Crean
gă lăsau să se întrevadă 
mai mult o vocație lirică, 
actuala sa realizare acre
ditează un regizor familia
rizat și cu severitatea to
nurilor cerute de un alt 
țip de film. Experiență 
de ziarist a scenaristului 
Mihai Creangă și-a spus 
desigur cuvîntul, ea dic
tând primatul faptelor. Pe 
alocuri Insă, temător în 
fața austerității, regizorul 
apelează la unele mij
loace de îmblînzire a at
mosferei, recurge la cîteva 
pete de culoare disto
nante : nejustificate fil
mări In ralenti, imaginea 
micilor pasiuni ale unor 
eroi (inginerul-șef este 
mare grădinar, directorul 
— iubitor de pești exo
tici), înfiriparea unei Idile. 
Cu o bună intuiție a 
ceea ce trebuie să În
semne finalmente filmul, 
operatorul Ion Marinescu 
nu a supralicitat Insă 
aceste sugestii ale regiei, 
preferind, pe bună drep
tate, cadrele mai zgrun- 
țuroase, mai aspre ale 
unor obișnuite zile și 
nopți de muncă. în suita 
de premiere ale Începutu
lui de an, acest film des
pre răspunderile maturi
tății. realizat de o echipă 
tânără, are toate datele 
de a întreține un dialog 
sincer și eficient cu pu
blicul.

Magda M1HA1LESCU

cinema
• Păcală : PATRIA — 9,30; 12,30; 
16,30; 20, FAVORIT — 9,30; 12,30; 
16; 1».
• Fantastica aventură a lui Nep-
tun i BUCUREȘTI — 8,45; U;
13,15: 10; 18,30; 21.
• Al șaptelea cartuș : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,ÎS; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Prințul Bob : CENTRAL — 
9,13; 11,30; 13,43; 10; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11,15.
• Șase viteji colindă lumea : 
DOINA — 12,30; 14,30; 16,30; 18,30.
• Program de filme documenta
ro : DOINA — 20,15.
• CMul i SCALA — »; 12,43; 16,30; 
2045.
• Aurul negru din Oklahoma : 
SALA PALATULUI — 17,13 (seria 
de bilete — 50C3); 20,15 (seria de 
bilete — 5004), EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 8; 11,13; 16,30; 16; 18,15;
20.30,
• Proprietarii i MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA- 
CARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,13.
• CIntecuI Norvegiei : CAPITOL
— 9,15; 12,30; 16,15; 19,30.
• întoarcerea lui Magellan : 
BUCEGI — 15.30; 18; 20.18.
• Călărețul fără cap : FESTIVAL
— 9; 111,14; 13,30; 16; 18,30; 21, BU- 
ZEȘTI — 9; 11,13; 13,30; 16; 18,15;
30.30, AURORA — 9; 11,13; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : LIRA — 
15,30; 10; 20.15, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20.15.
• Trecătoarele iubiri t COSMOS
— 15,30; 18; 20,13, GIULEȘTI — 
13,30; 10; 20,15.
• Toată lumea rlde, etntă șl dan
sează — 14,30, Un colțișor de rai —
16.30, Drumul spre inalta societate
— 18,45, O oră cu tine — 20,43 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Misterioasa prăbușire i VICTO
RIA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,30; 21, COTROCENI — 14; 16; 
18; 20, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Nu trișa, dragă i VITAN — 
15,30: 18; 20.
Îl Luna furioasă I ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 18;

20,15.
e Joe Kldd : LUMINA — 8,30;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30:-18,45: 20,45, 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
• Chemarea străbunilor : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,43.
• Oamenii de pe „Flamingo" t 
RAHOVA — 16; 18': 20.
• Omul eu creierul transplantat ! 
FLAMURA — 9; 11,1»; 13,30; 16; 
18,15 : 20,30.
• Trenul spre stația „Cerul" 1 
PACEA — 15,30.
• Intlmplări cu Cosa Nostra i 
PACEA — 17,45: 20.
• Insula misterioasă t DACIA — 
9; 11,13; 13,30: 16; 18,18: 20.30. MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Marele vals (ambele serii) : 
UNIREA — 11; 16.30; 19, VOLGA 
— 10; 13; 16; 19.15.
• Semurg, pasărea fericirii t 
MUNCA — 10.
• Jandarmul se Însoară i MUN
CA — 16; 18; 20.
• Judo i DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
• Veronica se Întoarce t FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
■ Ultimele șase minute : CRIN- 
GAȘI — 16; 18,13.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook I PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,18.

teatre

t V

CARTEA CEA NOUĂ
(Urmare din pag. I)
de edituri pe care le aveai, se consta
tă a fi fost in genere bine dirijat și 
efectuat. Și in această privință mi se 
pare demn de toate elogiile. Prezente 
cu preeminență au devenit cărțile 
științifice, oferind mijloacele moder
ne ale mersului înainte. De o de
osebită apreciere trebuie să se bucure 
enorma cantitate de traduceri din 
culturile străine, care se poate spune 
că a eliminat problema ridicată de 
limbă a contactelor efective cu alte 
țări, dînd naștere unui universalism 
concret al răspindirii cuceririlor spi
rituale ale lumii. O simplă parcurgere 
a titlurilor de carte etepuse la salon 
ne face să ne dăm seama perfect de 
această realitate.

Progresele românești și în ce pri
vește prezentarea tehnică a tipărituri
lor — dovedite și de succesele în
registrate pină acum la expozițiile in
ternaționale de carte — sint mai pre
sus de orice laudă : iar in această 
privință este suficient să citim re
cunoașterile numeroase pe care le-au

avut publicațiile mai multor case de 
editură, ca „Ion Creangă" sau „Emi- 
nescu". Arta grafică a ilustrării de 
carte este pusă la contribuție din plin, 
oferind lumii artiștilor un debușeu 
înfloritor.

Numeroasele edituri pe care le 
avem caută să fie la înălțimea pro
ductivă a realității. Am observa doar 
că la unele edituri din țară se simte 
nevoia unei înmulțiri a volumelor de
dicate ilustrării realităților locale, cu 
excepția, fără îndoială, a fecundei 
edituri „Dacia" din Cluj.

Salonul național al cărții ilustrează 
o deosebită griji dată laturilor ca
racteristice de activitate editorială și 
specifica preocupare de a face ca 
noua carte să corespundă exigențelor 
integrale ale culturii, cerințelor legi
time ale cititorului. Actualul salon, 
după cum cu îndreptățire a afirmat 
la festivitatea inaugurală și academi
cianul Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii scriitorilor, este unul din 
cele mai cuprinzătoare și ilustrative 
din cite au avut loc.

PROGRAMUL I
16,00 —17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — Anul XXX. Re

vistă social-poiitică TV.
20,33 Film artistic : ..Peripețiile lut 

Jossie". Premieră pe țară. 
Regia : Andrew Mc Laglen.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL H

17.30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17,40 Interpreți îndrăgiți de muzică 

populară.
13,00 Publicitate.
18,05 Film pentru copii : „Lampa 

lui Aladin". Regia : Boris 
Rlțarev.

19.30 1001 de seri.
10.30 Telejurnal.
20,00 O viață pentru o idee : N. I. 

Pirogov (I).
20.30 Tineri interpreți : pianistul 

Ion Prunner, elev la Liceul 
de muzică din București.

31,00 Bucureștlul, azi.
21.15 Desene animate.
21.30 Biblioteca pentru toți : Ion 

Barbu JI).
22.15 Top '74 la O.R.T.F. cu Sacha 

Distel, Stephen Graphely, 
Johnny Halliday, Jean-Pierre 
Cassel șl Gilbert Băcaud.

ĂI i**
I*
j
i ț**
L.

ROMANIA-FILM prezintă pe Alberto Sordi, Pierre Brasseur, Michel Simon In

I
I

„Cea mai frumoasă seară dirt viața mea"

Coproducție italo-franceză după nuvela „Pana de automobil" de Friedrich Durren- 
matt. Regia : Ettore Scola

Una e să fii navetist...
(Urmare din pag. I)
bă. Profesional sint bune, dar sînt 
cu ochii pe... tren. Vin la 9 și pleacă 
la 13.

Căutăm o explicație :
— Poate că primăria nu s-a inte

resat de soarta medicilor din co
mună, poate că n-au und^ să se o- 
dihnească, să doarmă, n-au unde 
minca. n-au...

— Aș ! — făcu vicepreședintele. 
Avem cantină în comună, avem 
blocuri de locuințe, cameră la dis
pensar. Doctorițelor noastre le place 
însă programul scurt. E drept, ultima 
oară cînd au fost invitate la primă
rie, Dumitra Buican Petcu, Simona 
Doina Popescu, Elena Enescu și 
Paulina Pencioiu au promis că nu vor 
mai întîrzia, nu vor mai pleca cu 
primul tren.

Ne-am îndreptat spre dispensar. 
Acolo, dintre cele patru, era doar 
una : Elena Enescu. Dr. Paulina 
Pencioiu lipsea motivat, iar cele
lalte două, doctorițele Dumitra Bui
can Petcu și Simona Doina Popescu 
se ținuseră de cuvînt : nu mai în- 
tîrziau... nu veniseră la lucru deloc !

...Muntenii Buzăului. Un IMS, ve
nind de la Sărățeni, o aducea la dis
pensar pe bolnava Elena Jîcu. în sala 
de așteptare — femei, un copil, bă- 
trini. In cabinet — trei surori me
dicale, un oficiant sanitar, o moașă. 
Lipseau numai dr. Marius Moldovea- 
nu și vizitiul.

Surorile nu știau ce să facă bolna
vei, dar pină la urmă au trimis-o 
cu salvarea (40 km) la spitalul din 
Slobozia. Medicii de la spital au a- 
preciat insă că nu e cazul de inter
nare. Au consultat-o, i-au prescris 
tratamentul necesar și au trimis-o 
acasă.

Așa e cînd lipsește medicul comu
nal. Dar de ce lipsește 7

...Dragalina. în cabinetul medical 
(din clădirea I.G.O.). liniște și pace. 
Doctorița Gabriela Bolchi, navetistă 
„care vine cu nouă și pleacă cu 
două", lipsea. Sora medicală impro
vizase din picioarele unui scaun un 
fel de vîrtelniță și făcea gheme de 
ață.

Dispensarul e amplasat in cea mai

impozantă clădire din comună. Are 
17 camere. Ne-am aruncat privirea 
prin cele de la parter. într-o odaie 
erau depozitate lemne, cărbuni și 
...eprubete (? !) ; în alta — un li
ghean și niște trențe : in a treia — 
praf de cărbune și niște sticluțe spar
te ; în a patra, aceea cu geamurile 
lipsă — o chiuvetă făcută zob, țigle și 
cartoane ; în a cincea ...cabinetul 
doctoriței I Am rămas surprinși. Oare 
pentru ce a fost construită această 
clădire cu 17 camere ? Ca să se păs
treze în ea ligheane și chiuvete 
...sparte ? Dar, în definitiv, pe noi ne 
interesa in primul rînd să vedem 
cum reșpectă medicii navetiști pro
gramul de lucru. Am văzut. în ma
terie de absențe se pare că recordul 
nu aparține totuși dispensarului din 
Dragalina, ci medicilor stomatologi 
de la circumscripția medicală comu
nală ; dr. Crăciun Stoian și Marian 
Oproiu. Dumnealor vin la slujbă în 
schimburi. Unul intr-o zi, altul în 
altă zi. Astfel, fiecare lucrează cite 
3 zile pe săptămînă.

Adresăm aceeași întrebare... cu o 
„treaptă" mai sus. Tovarășul Gh. Le
vent!, directorul direcției sanitare 
județene, știe ?

— Cum să nu știu ? — ne întreabă 
mirat. Știu. Și încă foarte bine. Se 
lipsește nemotivat de la program. 
Chiar mie — cînd merg cu mașina 
pe șosea, pe la ora 12 — doctorii 
care nu mă cunosc îmi fac semne cu 
mina să-i iau...

...AM ajuns la final și la o conclu
zie care se impune de la sine : dacă 
primarii știu, dacă direcția județeană 
știe, de ce nu se iau măsurile cores
punzătoare ? Nu așteaptă nimeni, se 
înțelege, un răspuns pe loc,sau un 
angajament formal. Dar o analiză 
principială și constructivă a situației, 
a fiecărui caz in parte, este cu a lit 
mai necesară cu cit — după cum am 
văzut — oamenii din unele sate ialo- 

-mițene găsesc ușa închisă nu o dată 
și nu la un singur cabinet medical. 
In ceea ce ne privește, nutrim con
vingerea că se vor găsi soluții accep
tabile și că programele de consultații 
(chiar modificate, acolo unde se va 
considera necesar) ■ vor putea fi res
pectate întocmai.

Ne spunea un activist din jude
țul Argeș :

— Dacă mergeți in comuna Cuca, 
să vizitați neapărat și „Masa lui 
Bațagoi".

La Cuca am fost de două ori. Pri
ma dată — pe urmele versurilor 
dintr-un străvechi colind depășit de 
realități („Noi sintem tocmai de la 
Cuca-Muca / unde-i mămăliga cit 
nuca"), iar a doua oară în mod spe
cial pentru „monumentul" recoman
dat. Obiectivul, care nu e aici masă 
și nici nu aparține președintelui 
consiliului popular comunal, Gh. 
Bațagoi, a căpătat această poreclă 
de rezonanță istorică tocmai pen
tru aspirația lui de a sfida mileniile. 
Construcția e de fapt un postament 
trainic, turnat in zăvoiul de la mar
ginea satului, in care s-au îndesat 
doua tone de ciment și ar putea folosi 
foarte bine ca rampă pentru O.Z.N.- 
uri, dacă n-ar fi atit de mascat între 
copacii umbroși.

Totuși planșeul și pilonii susțină
tori au fost turnați nu pentru acti
vități spațiale, ci ca... scenă de spec
tacole. O scenă cît fundația unei pi
ramide antice. S-ar zice că locuitorii 
comunei Cuca ar fi de zeci de ori 
mai grei decit restul artiștilor ama
tori și ar fi în stare, bătînd o dată 
din călcîi, să găurească pămîntul. 
Dar nu-i așa. Construcția a fost ho- 
tărită astfel cu ocazia pregătirii u- 
nui spectacol de mare amploare ; 
pină la urmă spectacolul a fost amî- 
nat cu două anotimpuri și s-a ținut 
iarna, intr-o sală acoperită (care 
existase și pină atunci), iar a opta 
minune a lumii a rămas în mijlocul 
naturii să înfrunte ploile și să des
pice vinturile.

Dacă nici amploarea și nici impor
tanța manifestării nu impuneau în
groparea în pădure a prețiosului ma
terial de construcție, ce reflectă a- 
tunci inițiativa gospodarilor comu
nei 7 Cumva perspectivele activității 
cultural-artistice, de după inaugura
rea amînată, reclamau existefița une’ 
baze de beton in aer liber ? De la 
turnarea ei pină în prezent, pe plat
forma super-rezistentă s-au desfășu
rat, în trei ani, următoarele patru 
manifestări : serbarea sfîrșitulul dc 
an șqplar 1971—1972 ; serbarea sfîrși- 
tului de an școlar 1972—1973 ; un

spectacol cu piesa de teatru „Mi
reasa cu mașina" ; o duminică zisă 
cultural-sportivă, mai mult sportivă 
(deci dezvoltată pe imaș), iar cultu
rală numai prin prezența brigăzii 
care a cintat : „Noi am venit pe sce
nă iară / Vă invităm să rie-ascul- 
tați / La braț cu muzica ușoară / 
Cîntați, cîntați și-aplaudați / etc. etc.

N-am dori să se înțeleagă că acti
vitatea cultural-artistică la Cuca e 
săracă. Nu, dar nu ea avea nevoie

mania, total opusă principiilor și ne
cesităților construcției socialiste. 
Ce-ar însemna să se înalțe construc
ții inutile, pompoase în fiecare co
mună, neglijindu-se în schimb gră
dinițele, școlile, dispensarul, locuin
țele pentru specialiști, magazinele 
de care e nevoie acolo 7 !

Căutând replica exemplului cucean 
am nimerit la Breaza. Fiind oraș, 
orășel — cu atît mai mult tentațiile 
grandomaniei puteau — să zicem —

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Ciclul „Dupâ-amiezile muzicale 
ale tineretului". Concertează elevi 
ai liceului de muzică ,,G. Enescu"
— 18, Concert simfonic. Dirijor : 
Isaac Karabtehcwskl (Brazilia). 
Solistă : Martha Kessler — 20.
• Opera Română : Travlata — 19.
• Teatrul de operetă : Țara 
surisulul — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Simfonia patetică — 19,30, (sala 
Comedia) : Dulcea pasăre a tine
reții — 20.
• Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20, 
(sala Studio) : Valentin și Valen
tina — M
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Glulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" t Tigrul 
purpuriu căruia ii plăceau clătitele
— 17, Nocturn — grup de dans 
contemporan — 21,30. (sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi bani
— 17.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tâ- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vino să ne vezi deseară — 
19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" ; Eu sint tatăl co
piilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19,30.

prevedea inițial un milion opt șut* 
de mii de lei și a fost urcat ulterior 
la cinci milioane. Nu • o diferență 
cam mare 7

— Recalcularea proiectului s-a fă
cut după ce am analizat cu cetățenii, 
la fața locului, cerințele și posibili
tățile.

— Să vorbim deschis, tovarășe 
Duțu ! în unele locuri asemenea ci
fre spectaculoase corespund realiză
rilor mai mult sau mai puțin contre-

Civilizația urbană nu ponte fi 
sinonimă cu grandomania 

0 CONFRUNTARE DE MENTALITĂȚI lN ARIA SPIRITULUI GOSPODĂRESC

de planșeul din pădure, pentru că 
se desfășoară mai mult iarna in săli 
închise, pentru că scena nu se vede 
bine dintre pomi și pentru că nu ne
cesități obiective au determinat am
plasarea și turnarea ei. Atunci cine, 
atunci ce ?

Trebuie să recunoaștem că edifi
ciul pare fără sens acum, cînd zace 
uitat pe coclauri, dar la data opțiu
nii nu se contura decit ipostaza hr 
grandioasă. El a fost decis intr-c 
pornire festivistă, poate plină d; 
bune intenții, dar străină spiritului 
gospodăresc. Reluăm cazul și facerr 
aceste precizări pentru că „masa lui 
Bațagoi" nu reprezintă numai un 
simplu exemplu de risipă de ciment : 
ea divulgă o confuzie ce se mai în
tâlnește și pe la alți gospodari, motiv 
pentru care facem discuția de față 
și depășim cu ea cadrul exemplului. 
Este vorba de greșita Identificare a 
aspirației către progres cu grando-

tedeștepta vechile gafe provincialis
te. Dar nu sc întâmplă deloc așa. 
Parcă un aer proaspăt de eficiență 
și’ gîndire stimulatoare tc întâmpină 
de cum pui piciorul în localitate. îl 
simți în curățenia străzilor, reiese 
din faptul că la 22 februarie arborii 
ornamentali erau gata tunși, cură- 
țiți, din sporul cu care se lucra la c 
săpătură ca să știrbească pentru cit 
mai scurtă vreme trotuarul. însă 
toate acestea pot părea doar note 
bune la o întrecere cu alte orașe 
Antiteza de mentalitate am descope
rit-o trecînd in revistă cu primarul 
Ion Duțu preocupările și stilul de 
muncă ale consiliului popular :

— Ne străduim pentru o localitate 
frumoasă și civilizată. Ținem seama 
de o regulă : bunul gospodar adună 
și nu risipește. Ne preocupă nu să 
cheltuim, ci să facem. Așa înțelegem 
noi imperativul verbului „a realiza".

— Proiectul planului pe anul trecut

labile, în care se adună metri pătrațî 
de spațiu verde... elastic, cu numă
rul firelor de iarbă semănată...

— Vedeți dumneavoastră, aceste 
rezultate ale noastre au apărut nu 
pentru că am urmărit activități în 
sine, depășiri In sine, raportări în 
sine. Au fost cinci milioane și nu 
un milion pentru că de cinci mili
oane erau cerințele cartierelor și tot 
de cinci milioane trebuia ca noi să 
găsim soluții.

— Spre exemplu 7
— Cetățenii cereau un punct sani

tar în Valea Tirsei. Spațiu, dotări, 
unde^ să-1 amplasezi._ Problema ris
ca să fie tărăgănată. Ne-am spus 
insă că e nevoie de un punct sanitar 
și nu de un palat medical. Am mers 
din stradă in stradă, de la un imobil 
la altul. S-a observat că grădinița 
de copii are două intrări și o Încă
pere salubră folosită ca magazie. Am 
ridicat imediat o altă magazie, din 
deșeuri, fără nici un leu cheltuit, am

curățit, zugrăvit, amenajat încăperea 
eliberată, am separat-o de circulația 
grădiniței și iată punctul sanitar. în 
continuare ar fi trebuit să începem 
cu referatele, adresele și planifică
rile pentru inventarul noii instituții 
medicale. Dar un pat, o saltea, mi
nimum de mobilier și instrumentar 
s-au putut identifica nefolosite șl la 
sanatoriul T.B.C. care le-a împru
mutat fără rezerve. Tot așa, la Nis- 
toreștl, de mai mulți ani era propusă 
o grădiniță. N-aveam imobil, n-a- 
veam teren, pină ce ne-am dat sea
ma că atelierele-școală aflate în con
strucție suportă o supraetajare, iar 
intrarea la nivelul de deasupra s-ar 
putea face prin spate, de pe o ridică- 
tură a terenului. Iată și grădinița 
amplasată ! La fel am rezolvat cu 
punctul sanitar de la Frăsinet, cu 
parcurile, și tot prin chibzuință vom 
amenaja o bază sportivă.

— Totuși, din nimic chiar nu «e 
poate...

— ...Cine «pune că din nimic ? Pie
triș ne aduce Prahova cit vrem, țe- 
vărie ruginește în pămînt de la fos
tele sonde, plăci de asfalt ne-a lă
sat trustul de construcții montaj (nu 
ne-a rămas decît să reparăm vechiul 
cazan de topit smoală). Totul e să 
vrei să faci gospodărește, să folo
sească și nu să ia ochii.

Patosul lucid al foarte tînărului 
primar brezean, pînă de curind acti
vist U.T.C., ne-a captivat. Și se pare 
că nu numai pe noi. Isprăvind con
vorbirea cu el și abordîndu-1 pe se
cretarul comitetului executiv al con
siliului popular, Constantin Lascăr. 
acesta ne-a condus cu discreție in
tr-o curte lăturalnică.

— Să vedeți ce surpriză îi pregă
tim tovarășului primar.

Trei voluntari, cu o bardă, două 
ciocane, o lampă cu benzină și o 
pungă de cuie, meștereau din cren
gile curățite de pe copacii bulevar
dului treizeci și ceva de bănci rus
tice, utile și de efect. Practic gra
tuit. Un argument la „pragmatis
mul" sănătos al președintelui consi
liului popular. Iar dacă cineva le va 
denumi vreodată „băncile lui Duțu", 
porecla va sugera numai respect și 
nici un pic de ironie.

Sergiu ANDON 
Gh. CÎRSTEA
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

a primit scrisorie de acreditare 
a noului ambasador al Statelor

Unite ale Americii
Luînd cuvlntul în. cadrul ceremo

niei de prezentare a scrisorilor, am
basadorul Harry G, Barnes jr. a 
spus :

„Preluînd responsabilitatea repre
zentării Guvernului Statelor Unite 
ale Americii in Republica Socialistă 
România, doresc să dau expresie 
satisfacției cu care guvernul și po
porul american salută dezvoltarea 
semnificativă și diversificarea rela
țiilor care au avut loc între țările 
noastre, în ultimii ani. Puteți fi si
gur, domnule președinte, că, in cali
tatea mea de ambasador al Statelor 
Unite, voi face tot ceea ce depinde 
de mine pentru ca aceste relații să 
continue pe calea fructuoasă și re
ciproc avantajoasă pe care sînt an
gajate".

In continuare, ambasadorul S.U.A. 
a spus :

„Istoricele vizite care au avut loc 
între dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și președintele Nixon au 
avut o importantă hotărîtoare pen
tru lărgirea cadrului relațiilor calde 
și prietenești care există în prezent. 
Aceste vizite — a președintelui 
Nixon în România, în 1969, și ale 
dumneavoastră, în S.U.A., în 1970 și 
1973 — au demonstrat utilitatea dia- 
1' gului serios la cel mai înalt nivel 
pentru dezvoltarea unei mai bune 
înțelegeri reciproce și cunoașterea 
reciprocă a punctelor de vedere. 
Vorbind în numele Statelor Unite, 
pot afirma că noi dăm o înaltă pre
țuire relațiilor noastre cu România, 
care se bazează pe schimbul de ve
deri sincer și prietenesc asupra unei 
largi arii de probleme și care se ca
racterizează printr-un progres îm
bucurător în multe domenii.

în domeniul politic, spre exemplu, 
țările noastre au căzut de acord 
asupra principiilor care considerăm 
că trebuie să stea la temelia rela
țiilor româno-americane, in ciuda 
unor deosebiri de filozofie și de 
concepție. In Declarația comună din 
5 decembrie 1973, semnată de dum
neavoastră și președintele Nixon, 
sînt afirmate cu claritate dreptul la 
existență, la independență și suve
ranitate al fiecărui stat, egalitatea 
juridică a statelor, dreptul statelor 
de a alege de-sine-stătător sistemul 
politic, social, economic și cultural. 
Permiteți-mi, domnule președinte, 
să vă asigur că Statele Unite tra
tează aceste principii cu toată serio
zitatea.

Statele Unite sînt animate de do
rința de a-și îmbunătăți relațiile cu 
toate statele, indiferent de mărimea 
lor, iar rolul României și al dum
neavoastră personal, domnule pre
ședinte, în demonstrarea contribuției 
pe care statele mijlocii și mici o pot 
aduce la structura. păcii internațio
nale sînt larg apreciate în tara 
noastră".

In continuare, ambasadorul ame
rican a evocat perspectivele bune 
care există pentru dezvoltarea co
laborării și cooperării româno-ame
ricane în domeniile economic, teh- 
nico-științific, cultural și a exprimat 
hotărirea sa de a contribui la valo
rificarea cît mai largă a posibilită
ților care există în aceste domenii.

„Prospectînd viitorul — a spus 
noul ambasador al S.U.A. — cred că 
există multe posibilități de dezvol
tare continuă a dialogului fructuos 
dintre guvernele noastre, pe căi di
plomatice, precum și prin întîlniri 
la toate nivelurile, cu rezultate care 
vor fi în avantajul popoarelor celor 
două țări.

In încheiere, domnule președinte, 
transmit poporului român, din par
tea poporului american, cele mai 
calde și mai sincere urări de pros
peritate și o viață mai bună. Știu, 
domnule președinte, că ați putut să 
con tatați, cu prilejul vizitelor dum
neavoastră In Statele Unite, multe 
dovezi ale bunelor sentimente pe 
care americanii le nutresc fată de 
România și pot doar șă adaug că 
americanii , doresc românilor tot mai 
mari succese în îmbunătățirea bună
stării lor naționale".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Adresînd noului ambasa
dor al S.U.A. un călduros salut d« 
bun venit in țara noastră, președin
tele Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru urările adresate poporului 
român și a transmis, la rîndul său. 
Guvernului Statelor Unite și poporu
lui american cordiale urări de pros
peritate și pace.

„Doresc să-mi exprim și cu aceas
tă ocazie — a spus președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România — deplina satisfac
ție față de evoluția relațiilor ro
mâno-americane, ce se înscriu ca o 
contribuție de seamă la tendințele 
pozitive ce au loc în viața interna
țională contemporană.

Păstrez vie în amintire recent» vi
zită oficială pe care am făcut-o in 
S.U.A. și dau o înaltă apreciere dis
cuțiilor fructuoase pe care le-am a- 
vut cu președintele Richard Nixon. 
Consider că dialogul româno-ameri- 
can. început la București în anul 
1969 și reluat apoi la Washington, a 
avut o înrîurire hotărîtoare asupra 
ansamblului raporturilor dintre Ro
mânia și Statele Unite. Relațiile 
de stat româno-americane au par
curs. în ultimii ani, un proces as
cendent, dezvoltîndu-se pe o bază tot 
mai solidă, de largă perspectivă. De
clarația comună pe care am semnat-o

la Washington, împreună cu preșe
dintele Nixon, la 5 decembrie 1973, 
marchează un moment cu semnifica
ții istorice în dezvoltarea acestor re
lații, Acest document politic dă ex
presie hotărîrii guvernelor țărilor 
noastre de a promova o amplă cola
borare bilaterală, pe temeiul princi
piilor noi de egalitate și echitate, de 
respect mutual și avantaj reciproc".

In continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Realitățile vieții demonstrează e- 
vldent că asigurarea cursului nou 
spre destindere, înfăptuirea unei po
litici noi în viața internațională de 
egalitate, de respect, nu pot fi decit 
rezultatul acțiunii unite a tuturor 
statelor, a tuturor popoarelor, indi
ferent de sistemul lor politico-sopial, 
de nivel de dezvoltare, mărime sau 
potential.

Am reținut cu satisfacție, domnule 
ambasador, asigurările dumneavoas
tră că Guvernul Statelor Unite tra
tează cu toată seriozitatea principii
le noi de relații la care am subscris 
de comun acord in Declarația comu
nă româno-americană din decembrie 
1973 : dreptul la existență, indepen
dență și suveranitate a fiecărei țări, 
egalitatea suverană a tuturor state
lor, dreptul fiecărui popor de a-și a- 
lege de-sine-stătător sistemul poli
tic, social, economic și cultural.

După cum am relevat și cu alte 
ocazii, inclusiv în timpul vizitei mele 
la Washington, țările mari — cum 
sint Statele Unite și celelalte — au 
un rol important în viața internațio
nală, dar, alături de ele și împreună 
cu ele, țările mici și mijlocii — care 
constituie majoritatea statelor lumii 
— pot și trebuie să aducă o contri
buție activă la cursul nou spre des
tindere, la eforturile popoarelor pen
tru pace și colaborare, pentru o lume 
mai dreaptă, mai bună".

Referindu-se, în continuare, la ra
porturile economice româno-ameri
cane, președintele Nicolae Ceaușescu 
a spus :

„Mă bucură faptul că, în cadrul 
misiunii ce vi s-a încredințat, sîn- 
tetl hotărit — așa cum ați arătat 
aici — să acordați o atenție priori
tară domeniului relațiilor comerciale 
și de cooperare economică din
tre Statele Unite și România, 
împărtășind aprecierile dumneavoas
tră că relațiile economice intre țările 
noastre au evoluat substanțial, do
resc să evidențiez necesitatea obiec
tivă a amplificării și diversificării 
continue a cooperării, ca o condiție 
esențială a progresului fiecărei na
țiuni și al comunității internaționale 
în ansamblu.

Ca tară socialistă in curs de dez
voltare, România este angajată în- 
tr-un susținut efort național în ve
derea edificării unei economii mo- 
derije, care să permită punerea în 
valoare a tuturor resurselor mate
riale și umane ale țării, să asigure ■ 
realizarea unui nivel tot mai înalt 
de civilizație și bunăstare pentru 
întregul nostru popor. Preocupîn- 
du-ne de dezvoltarea economiei, 
științei, culturii sîntem în același 
timp profund interesați în promova
rea colaborării internaționale, într-o 
participare tot mai largă si nemijlo
cită la schimbul mondial de valori.

Declarația comună româno-ameri- 
cană pentru cooperarea economică, 
industrială și tehnico-știintifică, a- 
cordurile și înțelegerile încheiate in 
ultimii ani între țările noastre oferă 
un cadru contractual adecvat, de na
tură să deschidă ample perspective 
de extindere a relațiilor economice. 
Sperăm că apropiata sesiune a Co
misiei guvernamentale mixte româ
no-americane de cooperare econo
mică va examina modalitățile con
crete de extindere și mai susținută 
a relațiilor noastre economice. Nu
trim aceeași speranță și în ceea ce 
privește activitatea Consiliului eco
nomic româno-american, care poate 
și trebuie să participe activ la im
pulsionarea relațiilor economice.

Consider că există suficient Ioc 
pentru diversificarea și aprofundarea 
relațiilor și in celelalte domenii — 
cultural, artistic, tehnico-știintific 
etc. — și am convingerea că, prin 
eforturi depuse de ambele părți, a- 
ceste posibilități vor fi tot mai larg 
folosite".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„îmi exprim .convingerea că acti
vitatea dumneavoastră în România 
— unde ați revenit în misiune pen
tru a doua oară — se va solda cu 
rezultate fructuoase pentru dezvol
tarea relațiilor româno-americane, 
pentru întărirea prieteniei dintre po
poarele Statelor Unite ale Americii 
și Republicii Socialiste România. Vă 
urez mult succes in îndeplinirea mi
siunii ce vi s-a încredințat și vă asi
gur că vă veți bucura de tot spriji
nul Consiliului de Stat, al guvernu
lui și al meu personal".

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire țor- 
dlală. prietenească cu ambasadorul 
S.U.A., Harry G. Barnes jr.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Au fost, 
de asemenea, prezenți membri ai 
Ambașadei S.U.A. la București.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat mesaje de 
felicitări lordului Shepherd, cu pri
lejul desemnării sale ca speaker al 
Camerei Lorzilor, și lui Selwyn Lloyd, 
pentru realegerea sa ca speaker al 
Camerei Comunelor din Marea Bri- 
tanie.

★
Tovarășul George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare lui Antonio 
Francisco Azeredo da -Silveira, cu 
prilejul numirii sale în funcția de 
ministru al relațiilor externe al 
Braziliei.

★
La Ambasada Uniunii Sovietice 

din Capitală a avut loc, joi. o con
ferință de presă consacrată turismu
lui din U.R.S.S. și începerii activi
tății reprezentanței permanente în 
România a firmei „Inturist".

P. Z. Guskov, director adjunct al 
Direcției generale pentru turismul 
extern de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., a prezentat o ex
punere asupra largilor posibilități 
oferite turismului în Uniunea Sovie
tică. subliniind totodată continua dez
voltare a relațiilor turistice dintre 
tara sa și Republica Socialistă 
România.

La conferința de presă au luat 
parte redactori ai presei centrale și 
de specialitate, Radioteleviziunii și 
Agerpres, reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Turismului, precum și 
corespondenți ai presei străine acre
ditați în țara noastră. Au luat parte, 
de asemenea, membri ai corpului 
diplomatic.

★
în cadrul unei ședințe de lucru, care 

a reunit reprezentanți ai unor insti
tuții științifice, culturale și obștești și 
care a avut loc, joi, la Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, au 
fost discutate măsurile privind săr
bătorirea în țara noastră a unor 
proeminente personalități înscrise pe 
agenda marilor aniversări culturale 
recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii pe anul 1974. Vor fi celebrați 
următorii oameni de știință, artă și 
cultură cu contribuții de seamă la 
tezaurul spiritual al umanității, la 
promovarea idealurilor de progres, 
pace și înțelegere între popoare : 
Carlos Manuel Cespedes — jurist, 
erou al războiului cubanez de inde
pendență din 1868 (100 de ani de la 
moarte) ; Bedrich Smetana — com
pozitor ceh (150 de ani de la naște
re) ; Gustav Kirchhoff — fizician 
german (100 de ani de la naștere) ; 
Robert Frost — poet american (100 
de ani de la naștere) ; N. T. Roerich
— pictor rus (100 de ani de Ia naș
tere) ; John Milton — poet englez 
(300 de ani de la moarte) : George 
Gordon Byron — poet englez (150 de 
ani de la moarte) ; Immanuel Kant
— filozof german (250 de ani de la 
naștere) ; Francesco Petrarca — poet 
italian (600 de ani de la moarte) ; 
Pierre Ronsard — poet francez (450 
de ani de la naștere) : Anatole 
France — scriitor francez (50 de ani 
de la moarte) ; Joseph Conrad — 
scriitor englez (50 de ani de la 
moarte).

(Agerpres)
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în unitățile comerciale 
sătmărene

Forme moderne și rapide 
de desfacere

’I

Preocupindu-se de o servire 
ireproșabilă și într-un timp cît 
mai scurt a consumatorilor pete 
rețeaua unităților comerțului de 
stat, Direcția comercială din ■ 
cadrul Consiliului popular al ju- ț 
dețului Satu-Mare acordă o a- 
tenție deosebită modernizării 
rețelei de desfacere a produse
lor alimentare și extinderii for
melor rapide de comerț. In le
gătură cu aceste preocupări, to
varășul loan Vida, directorul 
Direcției comerciale Satu-Mare, 
ne-a spus, între altele :

— în cursul anului trecut, mai 
mult de jumătate din volumul 
desfacerilor de produse alimen
tare in municipiul Satu-Mare 
s-a realizat în magazinele cu 
autoservire, care au fost con
struite direct pe acest profil 
sau reamenajate prin transfor
marea altor unități, deși acestea 
ocupă o suprafață comercială 
cu mult mai mică decit a ma
gazinelor „clasice". De altfel, în 
multe din magazinele restructu
rate pe principiul autoservirii, 
volumul desfacerilor zilnice s-a 
triplat, ceea ce ne-a determinat 
ca în 1974 alte 5 unități alimen
tare tradiționale să le transfor
măm în „autoserviri", astfel ca 
numărul unităților de acest gen 
să ajungă la aproape douăzeci.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteil"
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Excelenței Sale
Domnului general ERNESTO GEISEL

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA

Am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre, cu ocazia preluării 
înaltei funcții de președinte al Republicii Federative a Braziliei, cele mai 
bune urări de succes în nobila activitate dedicată progresului și prospe
rității țării dv.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Romania și Brazilia vor 
cunoaște o continuă dezvoltare în folosul popoarelor noastre, al păcii și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NE WIN
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane
RANGOON

Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane îmi oferă plăcutul prilej 
să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de succese în 
înalta misiune ce v-a fost încredințată.

Totodată, îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente 
între țările și popoarele noastre vor continua să se dezvolte în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale U SEIN WIN
Prim-ministru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Am deosebita plăcere să vă transmit cordiale felicitări cu ocazia 

alegerii dumneavoastră in înalta funcție de prim-ministru.
Sînt convins că relațiile prietenești dintre guvernele și popoarele 

noastre vor cunoaște în viitor o nouă dezvoltare.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Constituirea Consiliului national 
pentru protecția mediului înconjurător

Joi a avut loc ședința de con
stituire a Consiliului național pen
tru protecția mediului înconjură
tor, organ central de specialitate, 
subordonat Consiliului de Miniștri, 
care are sarcina de a asigura înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
în domeniul supravegherii, prevenirii 
și combaterii degradării mediului 
înconjurător, în vederea îmbunătăți
rii continue a mediului de viață și 
de muncă, în concordantă cu dezvol
tarea actuală și de perspectivă a țârii 
noastre.

Lucrările ședinței au fost conduse 
de tovarășul Paul Niculpscu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Potrivit Decretului Consiliului de 
Stat privind componența și funcțio
narea Consiliului național pentru 
protecția mediului înconjurător, pre
ședinte al consiliului a fost desem
nat prof. univ. Virgil Ianovici, vice
președinte — Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului național al a- 
pelor, iar secretar — ing. Matei Ni- 
colau.

Consiliul național este alcătuit din 
oameni de știință, cercetători, pro
iectant!. cadre didactice, medici, in
gineri și alți specialiști a căror acti
vitate este legată de problemele pro
tecției mediului înconjurător, din 
reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere. ai altor organe centrale, ai 
academiilor de științe și ai unor 
institute centrale și unități econo
mice și sociale, ai organizațiilor ob
ștești, precum și membri al comi
siilor teritoriale pentru protecția me
diului.

Consiliul național are comisii de 
specialitate privind protecția aerului 
și impotriva' zgomotului, pentru pro
tecția apelor, a solului și subsolului, 
a florei, faunei, rezervațiilor și mo
numentelor naturii și pentru protec
ția așezărilor omenești. în cadrul 
ședinței, participanții au aprobat 
componența și președinții comisiilor 
de specialitate. A fost dezbătut un 
proiect de plan tematic privind acti
vitatea noului organism și s-au făcut 
propuneri menite să contribuie la 
îndeplinirea sarcinilor ce revin con
siliului național.

In încheierea lucrărilor, a fost tri
misă o telegramă Comitetului Cen
tral al rartidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune : „Cu prilejui consti
tuirii Consiliului național pentru 
protecția mediului înconjurător, toți 
membrii acestui organ de speciali
tate ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, să ducem la bun 
sfirșit sarcinile care ne-au fost în
credințate pentru păstrarea și îmbu
nătățirea calității mediului de viață 
și de muncă din patria noastră.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. Împreună cu întregul nostru po
por. urmărim cu cea mai mare dra
goste și mîndrie activitatea dum
neavoastră neobosită, vastă, de. 
mare prestigiu pe plan internațio
nal, pe care o desfășurați, pentru 
prietenie, colaborare și înțelegere 
între popoare".

(Agerpres)

„Urzica"-25 de ani
Se împlinesc 25 de ani de la a- 

pariția primului număr al revistei 
umoristico-satirice Urzica.

Urzica și-a impus drept punct 
de reper condiția de partici
pant energic la procesul de 
dezvoltare a conștiinței socia
liste. Utilizînd multiple modali
tăți publicistice : foiletonul, table
ta, pamfletul, caricatura, scrisoarea 
deschisă, cronica rimată ș.a„ stră- 
duindu-se în permanență să îm
bine resursele umorului stenic 
și ale satirei corosive, redacția a de
pus vădite eforturi de ridicare a ni
velului publicistic al revistei, de spo
rire a forței ei de înriurire a cititori
lor. Incriminînd tarele morale, obi
ceiurile și moravurile înapoiate. Ur
zica și-a făcut un obiectiv permanent 
din educarea omului nou, afirmarea 
comandamentelor eticii și echității 
socialiste, întărirea legalității socia
liste.

împlinirea unui pătrar de veac

de la apariția publicației, în con
dițiile marilor exigențe și respon
sabilități ale actualității, impune 
și redacției Urzic» eforturi sporite 
în direcția perfecționării continue 
a revistei, a conținutului și 
nivelului său publicistic. Avem în
credințarea că acest moment ani
versar va prilejui o analiză pro
fundă atit a izbînzilor, cît și a 
neîmplinirilor de pînă acum, deter- 
minînd sporirea interesului citito
rilor pentru textele și desenele 
inserate în paginile revistei, gă
sirea unor formule gazetărești mai 
vii, variate și atrăgătoare, prin 
care să-și îndeplinească intr-un 
mod superior îndatoririle ce-i re
vin.

Adresînd un cald salut tovără
șesc revistei Urzica, colectivului său 
redacțional, Scînteia le urează noi 
și însemnate succese în activitatea 
viitoare.

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ol Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru felicitările căldu
roase și urările sincere pe care le-ați adresat cu prilejul adoptării 
Constituției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Prezidiului 
U.C.I., Președinției R.S.F.I., popoarelor iugoslave și mie personal.

împărtășesc cu plăcere aprecierea dumneavoastră cu privire la dez
voltarea cu succes a relațiilor româno-iugoslave, precum și convinge
rea că actualele relații prietenești și colaborarea fructuoasă dintre ță
rile și partidele noastre se vor dezvolta în continuare cu succes spre 
binele popoarelor iugoslave și român, ca ți în interesul socialismului, 
colaborării internaționale și păcii în lume.

I0S1P BROZ TITO

R. P. BULGARIA:

Performanțele 
petrochimiștilor de la Plevna
Sînt doar cîțiva ani 

de cînd pe cîmpia 
dintre comunele Tir- 
nene și Iasen au apă
rut, pe aproape 300 de 
hectare, primele co
loane argintii ale ce
lui de-al doilea com
binat petrochimic al 
Bulgariei, Apoi au 
continuat să apară 
noi instalații, altele 
au fost modificate — 
într-un permanent 
efort creator.

— Așa cum spune 
o vorbă la noi — ex
plică inginerul Mitio 
Mitev, directorul com
binatului — la început 
ne-a învățat nevoia. 
Și asta pentru că, ini
țial, proiectul combi
natului a fost elabo
rat pe baza folosirii 
țițeiului local, extras 
din cîmpia de lingă 
satul Dolni-Dabnik. 
S-a dovedit însă că 
doar o cincime din 
capacitățile existente 
puteau fi aproviziona
te pe această cale. 
Restul 'instalațiilor fo
loseau țiței din im
port, cu alte caracte
ristici decit cele pre
văzute în calculele 
proiectanților noștri.

Așa s-a ajuns — 
mai întîi — la ideea 
reconstrucției insta
lației de dezasfalti- 
zare. Proiectul a fost 
realizat în combinat, 
cu forțe proprii. S-a 
reușit ca, în scurt 
timp, să se majoreze 
capacitatea unor agre
gate — pompe, com- 
presoare — să se 
schimbe tipul unor 
aparate de măsură și 
control și să se pro
iecteze, practic, o in
stalație nouă, capabilă 
să producă, imediat 
după darea ei în ex
ploatare, cu mult față 
de vechea instalație.

De la această primă 
realizare, preocuparea

pentru promovarea 
noutăților tehnice și 
tehnologice a devenit 
o constantă a activi
tății petrochimiștilor 
de la Plevna. Iar suc
cesele obținute de ei 
în domeniile recon
strucției și moderniză
rii, pe baza cărora au 
reușit să asimileze noi 
tipuri de uleiuri ne
cesare Combinatului 
metalurgic Kremi- 
kovți, i-a făcut să in- 
timpine cu încredere 
principala sarcină a 
planului pe 1974 : spo
rirea producției com
binatului cu 25 la sută 
față de anul prece
dent.

Principalul „izvor" 
al sporului de pro
ducție rezidă în în
făptuirea măsurilor 
de reconstrucție și 
modernizare. Astfel, 
încă din primele zile 
ale anului, specialiștii 
Combinatului petrochi
mic de la Plevna au 
început reproiectarca 
unui mare număr de 
instalații — la secția 
de materii prime, la 
instalația de vacuum 
atmosferic și la insta
lațiile de dezasfalti- 
zare și de rafinare 
selectivă a uleiurilor.

La rîndul ei, proble
ma economiilor, a re
ducerii cheltuielilor 
materiale de producție 
a devenit și pentru 
petrochimiștii de la 
Plevna o sarcină ma
joră. Inventariind ca
pacitățile productive 
care înghițeau zilnic 
cantități exagerate de 
materiale, ei au ajuns 
la concluzia că, in 
multe locuri, princi
pala cauză era de or
din tehnologic. Așa. a 
fost cazul instalației 
pentru repurificarea 
uleiurilor cu pămînt 
filtrant, unde tehnolo
gia depășită ducea la 
consum exagerat de

argilă. O nouă tehno
logie se impunea. Și 
ea nu a înțirziat ft fi 
descoperită și aplica
tă, prin valorificarea 
unei originale idei : 
înlocuirea argilei cu 
apă intr-un nou pro
ces tehnologic, denu
mit „de hidropurifi- 
care a uleiurilor sub 
presiune cu hidro
gen". Avantajele noii 
metode sint multiple 
și ele se exprimă 
atît prin creșterea 
unor indicatori de ca
litate în condițiile ob
ținerii, la fiecare o 
sută de tone de ulei 
a două tone în plus, 
cit și prin economi
sirea unei mari can
tități de carburanți.

„Performanțele" de 
la Plevna, cum au 
fost calificate de spe
cialiștii bulgari, re
zultatele obținute aici, 
au confirmat existența 
a ceea ce în cadrul 
întrecerii pentru eco
nomii, care a cuprins 
în acest an întreaga 
economie bulgară, a 
fost definit ca „ma
rea rezervă" în lupta 
pentru îndeplinirea 
planului cincinal : re
ducerea cu 1 la șută 
a consumului de ma
teriale la scara în
tregii țări, ceea ce va 
aduce Bulgariei o eco
nomie de 200 milioane 
leva. Spre realizarea 
acestui obiectiv sînt 
Îndreptate eforturile 
multor întreprinderi 
bulgare, care s-au 
angajat să întîmpine 
cu bune rezultate în 
muncă cele două mari 
evenimente care vor 
fi marcate de poporul 
bulgar în acest an : 
Conferința națională 
a partidului și a 30-a 
aniversare a victoriei 
revoluției socialiste 
din septembrie 1944.

C. AMARIȚEI

R. P. MONGOLĂ:

Tezaurul din Valea Lacurilor

v-**
*

*
**
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Mobila de Oradea 
solicitată în peste 20 de țări

a
unitate

Combinatul de prelucrare 
lemnului din Oradea, 
economică de prestigiu în struc
tura industriei județului Bihor 
și în ramura prelucrării lem
nului din țară, s-a impus in 
anii din urmă nu numai pe pia
ța internă, ci și pe cea exter
nă, prin livrarea unor produse 
diverse, de înaltă calitate. Pen
tru acest an, combinatul orădean 
are contracte încheiate cu firme 
din 22 de țări. De remarcat este 
faptul că 80 la sută din volu
mul producției «destinate pentru 
export în 1974 o reprezintă gar
niturile de mobilă și piesele de 
mobilier introduse în procesul 
de fabricație pentru prima oară 
în acest an, ea urmare a intere
sului manifestat de o serie de

firme cu ocazia expozițiilor 
tîrgurilor internaționale. De

Și 
o 

bună apreciere s-au bucurat dor
mitorul „Sirius", camerele de zi 
„Beiuș", „Dacia 1—B" cu imi
tație de intarsie și „Dacia-3“, 
care au fost solicitate și con
tractate de un mare număr de 
beneficiari.

Combinatul orădean, prin a- 
doptarea de-a lungul perioadei 
care s-a scurs de la începutul 
actualului cincinal a unor mă
suri. realiste și eficiente în sec
toarele in care se realizează 
producția destinată exportului, 
șl-a depășit sistematic, lună de 
lună, sarcinile planificate.

Dumitru GĂȚA 
corespondentul „Scintell"

*

Floretistele de la Steaua 
în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni"

Ieri au început la Torino întrece
rile „Cupei campionilor europeni" 
la floretă feminin.

Echipa Steaua București, dețină
toarea trofeului, după ce a obținut 
în grupa I preliminară două victo
rii (16—0 cu Ț.S.K.A. Sofia și 11—5 
cu Zelezniciar Belgrad) s-a calificat 
în semifinale prin victoria cu 9—4 
asupra formației Asthon Londra.

In semifinalele competiției, flore
tistele noastre ■ urmează să lntîl- 
nească formația sovietică Dinamo 
Kazan.

In cîteva
• în cadrul turneului internațio

nal de tenis de Ia Sao Paulo, ion 
Tiriac a obținut o nouă victorie, in- 
vingindu-1 cu scorul de 6—2, 6—2 pe 
englezul Gerald Battrick.

• A început turneul internațional 
de tenis (W.T.C.) de la Washington, 
în primul tur, Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—4, 2—6, 6—4 pe america
nul .Tim McManus.

FOTBAL. — în sferturile de 
finală ale Cupei cupelor la fot
bal meci-tur, la Milano, echipa A.C. 
Milan a învins cu 3-0 (2-0) echipa 
P.A.O.K. Salonic.

• în competiția masculină a „Cupei 
cupelor" la baschet »-au jucat două

BASCHET: Aseară la Floreasca

Meci frumos, dar Politehnica a pierdut..
Am văzut aseară un frumos meci 

de baschet feminin, între campioa
nele Franței și României, care s-au 
întîlnit, la Floreasca, în prima lor 
partidă directă din semifinalele 
C.C.E. Un joc frumos, realizat deopo
trivă de ambele formații. Frumuse
țea acestei întîlniri a constat și în 
evoluția scorului. Regretul general al 
spectatorilor prezenți in tribunele să
lii a fost insă acela că, în cele din 
urmă, baschetbalistele de la Politeh
nica au părăsit terenul învinse. Și 
aceasta după ce, luind conducerea, 
pe la jumătatea primei reprize, au

RÎNDURI
partide tur, contlnd pentru semifina
le. La Madrid, Steaua roșie Belgrad a 
Învins cu 79—74 (42—36) pe Estudian- 
tes Madrid, iar, la Torino, Sacla Asti 
a ciștigat cu 86—70 (34—34) jocul cu 
echipa cehoslovacă Spartak Brno. în 
competiția feminină, la Milano, Geas 
Sesto San Giovani a dispus cu 85—59 
(47—28) de Kravopolska Brno (Ceho
slovacia).

HOCHEI — Localitatea vest-ger- 
mană Garmisch Partenkirchen a găz
duit lntilnirea internațională ami
cală de hochei pe gheață dintre e- 
chipele reprezentative ale R.F. Ger
mania și Poloniei. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1-1 (0-0, 1-0, 0-1).

păstrat avantajul în continuare (la 
pauză cu 40—33) pină către minu
tul <30.

Maniera de joc a sportivelor noas
tre a impresionat pur și simplu, dar 
numai in această perioadă. Insisten
te in atac, cu Gabriela Ciocan și E- 
caterina Savu in bună dispoziție de 
coș. i^jschetbalistele politehniste au 
făcut pe alocuri — nu exagerăm ! — 
o veritabilă și aplaudată demonstra
ție. Condiția fizică a componentelor 
„cvintetului" de bază nu a fosț su
ficientă pentru toată durata jocului, 
finalul fiind pierdut, după părerea 
noastră, tocmai datorită acestui lu
cru. Echipa franceză a putut trece 
peste momentele grele ale partidei 
si și-a asigurat victoria (scor final : 
75—71) datorită, in special, posibili
tății de a-și Împrospăta permanent 
forțele in teren, jucătoarele de 
schimb fiind cam de același gabarit 
si cu aceeași pregătire ca titularele. 
Ceea ce. cum s-a văzut, n-a fost 
deloc cazul cu echipa noastră...

O impresie deosebită au lăsat 
de la învingătoare : Irene Guidotti 
și Jackie Chazalon (cu 23 și, 
respectiv, 20 de puncte), iar de Ia 
învinse : Gabriela Ciocan (21 puncte) 
și Ecaterina Savu (18 p).

Meciul retur — peste o săptămînă, 
la Clermont Ferrand.

I. D.

Din cele aproxima
tiv 3 500 de lacuri — 
mari și mici — care 
acoperă o suprafață 
de peste 15 000 kilo
metri pătrați, respec
tiv 1 la sută din te
ritoriul Mongoliei 
populare, jumătate se 
concentrează în pito
reasca „Vale a Lacu
rilor", așezată intre 
munții Altai, Hangai 
și Tagna. Celebra de
presiune, care măsoa
ră peste o sută de mii 
de kilometri pătrați, 
se află de mai mulți 
ani in atenția oame
nilor de știință. In ca
drul preocupărilor 
conducerii de partid și 
de stat a R. P. Mon
gole pentru valorifi
carea tot mai amplă 
a avuțiilor naționale, 
expediții geografice, 
geologice ți de cerce
tări biologice poposesc 
adesea aici pentru a 
studia compoziția și 
rezervele hidrografice, 
adincimea și relieful 
fundului lacurilor, re
sursele minerale exis
tente. Multe lacuri 
sînt legate între ele 
prin riuri năvalnice 
de munte, bogate in 
resurse energetice. Al
tele conțin în cantități 
considerabile săruri 
minerale — materie 
primă de reală impor
tanță pentru indus
tria chimică.

O atenți» deosebită

■ fost acordată lacu
lui Hubșugul, situat la 
o altitudine de aproa
pe 1 700 metri și con
siderat drept cel mei 
mare rezervor de apă 
potabilă din Mongolia 
populară. Legenda i-a 
țesut o geneză fantas
tică. In negura vremii 
acolo, în piatra masi
vului, ar fi existat 
o imensă căldare sco
bită. Oamenii au să
pat în cazanul de rocă 
o fîntînă prin care 
apa a început să-și 
facă drum din adincuri 
pînă în căușul de pia
tră de la suprafață ; 
undele reci creșteau 
văzind cu ochii, ame- 
nințind să inunde 
locurile. Atunci oa
menii au chemat în 
ajutor pe „voinicul 
voinicilor", care a re
tezat vlrful muntelui, 
acoperind cu el gura 
nntînii. Barată, apa 
s-a prelins ușor prin
tre goluri, formînd un 
lac adine și închizînd 
în mijlocul ei o insulă
— virful muntelui re
tezat.

Hubșugul adună a- 
pele a 69 de riuri de 
munte, mari și mici, și 
dă naștere unei sin
gure ape curgătoare
— Eghin Gol. Lacul, 
în lungime’ de 130 km, 
atinge adincimea ma
ximă de 245 metri și, 
împreună cu „artere
le" ce-1 alimentează,

creează o rețea vas
culară de mii de kilo
metri. De-a lungul 
ei se concentrează 
două treimi din popu
lația R. P. Mongole, 
cea mai mare parte 
din capacitățile sale 
industriale și agricole, 
precum și principalele 
rezerve forestiere.

Pe baza tuturor a- 
eestor date a fost 
întocmită o monogra
fie cu privire la con
dițiile naturale și re
sursele bazinului Hub- 
sugulului, au fost stu
diate particularitățile 
sale. Ihtiologii au fă
cut experiențe reușite 
de populare a apelor 
cu noi pești. S-a făcut, 
de asemenea, un „in
ventar" al lumii ani
male și vegetale din 
această zonă, apre- 
ciindu-se valoarea ei 
economică, s-au efec
tuat prospecțiuni geo
logice, soldate cu 
descoperirea de apre
ciabile resurse — în 
special minereu de 
bauxită și mangan.

Bilanțul cercetări
lor de pînă acum a 
dus la conturarea pri
melor măsuri în ve
derea valorificării 
largi, de către harni
cii oameni ai muncii 
din Mongolia popu
lară. a bogatelor re
surse puse în evi
dență.

G. BONDOC

vremea
Ier! In țar» i Vremea a continuat s* 

se încălzească ușor. Cerul a fost va
riabil, mal mult senin în jumătatea de 
nord a țării și s-a acoperit treptat în 
celelalte regiuni. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului, 
la ora 14 oscila între un grad la Băi- 
lești și H grade Ia Vărădia. Pe alocuri, 
în sudul șî estul țării s-a semnalat 
ceață. In București : Vremea a conti
nuat să se Încălzească ușor. Cerul a

fost variabil, mal mult noros după- 
amiază. Vlntul a suflat slab • pini 1» 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1», 
17 și 18 martie. In țară : Vreme rela
tiv caldă. Cerul va fl variabil, cu In. 
norărl mai pronunțate la începutul In
tervalului în sudul șl estul țării, unde, 
local, va ploua. în rest ploi Izolate. 
Vînt potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus S și plus 5 gra
de, iar cele maxime vor oscila înt-e 
6 și 16 grade. Pe alocuri se va sem
nala ceată. In București : Vreme rela
tiv caldă. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii slabe la începutul Intervalului, 
vînt potrivit.



viața internațională
„Noi perspective cooperării dintre

România si țările arabe"
Presa egipteană despre vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în Libia, Liban, Siria și Irak

CAIRO 14 — (Corespondentă de 
la Nicolae N. Lupu). Presa egip
teană reflectă prin articole și re
portaje evoluția ascendentă a re
lațiilor de prietenie și _____ 
dintre România și Egipt, < 
tara noastră și alte state i 
Un loc deosebit este acordat 
centei vizite efectuate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, în Libia, Liban, 
Siria și Irak.

Sub titlul „O nouă etapă în re
lațiile României cu țările arabe", 
cotidianul „AI Ahram" scrie că 
„președintele Nicolae Ceaușescu a 
făcut o vizită în cîteva țâri arabe, 
in dorința de a consolida relațiile 
de prietenie și colaborare care lea
gă România de popoarele arabe. 
Cu această ocazie au avut 10c im
portante întrevederi, în cursul că
rora a fost reafirmată solidarita
tea României și sprijinul ei total 
față de popoarele din regiune". 
Ziarul subliniază că vizita s-a în
cheiat cu rezultate fructuoase în 
fiecare din cele patru țări, cu 
semnarea unor acorduri și înțele
geri care vor conduce la dezvolta
rea relațiilor româno-arabe.

colaborare 
dintre 
arabe, 

re-

Ziarul „Al 
„vizitele pe . .
Nicolae Ceaușescu le-a făcut în ță
rile arabe, vizitele întreprinse de 
șefii de stat arabi in România, pre
cum și contactele care au avut loc 
la diferite niveluri au deschis noi 
și vaste perspective pentru diversi
ficarea cooperării, in toate dome
niile, intre România și țările arabe". 
In cursul ultimilor ani, relevă zia
rele amintite, volumul schimburi
lor comerciale dintre România și 
țările arabe s-a dublat.

Ziarele „Al Ahram" și „Journal 
d’Egypt" au publicat, joi, ample re
portaje consacrate Fabricii de pro
duse sodice El Mex din orașul Ale
xandria — obiectiv construit în 
cooperare cu România. „Journal 
d’Egypt" denumește acest grandios 
obiectiv industrial „coloana verte
brală a industriei chimice egipte
ne", în timp ce „Al Ahram" subli
niază că „el este unica întreprin
dere de acest gen din Orientul A- 
proplat" și precizează că „realiza
rea lui constituie un impuls dat in
dustriei naționale egiptene, în spe
cial industriilor sticlei, hîrtiei, me
dicamentelor, textilelor, petroliere, 
pentru prelucrarea pieilor, siderur
gice și altor ramuri industriale".

Missaa" arată că 
care președintele

Politica demografică - parte indisolubilă

social-economice a națiunilor
Raportul Comisiei O.N.U. pentru problemele populației

WASHINGTON 14 (De la cores
pondentul nostru). — Comisia O.N.U. 
pentru problemele populației, aflată 
în cea de-a treia sesiune extraordi
nară, a trecut, joi, la examinarea 
raportului privind dezbaterile care au 
avut loc, începînd de la 11 martie, 
asupra documentelor finale ce Urmea
ză a fi supuse atenției și aprobării 
Conferinței mondiale a populației, 
care va avea loc la București între 
19 și 30 august a.c.

Raportul comisiei subliniază că, în 
cadrul conferinței de la București, 
prima conferință interguvernamentată 
în materie, vor fi dezbătute în prin
cipal următoarele 5 documente de în
semnătate majoră : raportul dintre 
evoluția demografică și dezvoltarea 
economico-sociață : tendințele demo
grafice recente și perspectivele de 
viitor ; raportul dintre populație, re
surse și mediul înconjurător ; popu
lația, familia și bunăstarea omului ; 
planul mondial de acțiune în dome
niul populației.

Din simpla enumerare a acestor do
cumente reiese evident că la confe
rința de la București, deși populația 
formează tema centrală a lucrărilor, 
ea este luată în strinsă interdepen
dență cu celelalte variabile : econo
mice, de mediu, de familie etc. A- 
ceastă concluzie este subliniată șl în 
raportul comisiei, document care 
abordează politica demografică nu ca 
pe un scop în sine, nu ca pe o poli
tică autonomă, ci ca făcînd parte in
disolubilă din politica generală a 
dezvoltării sociale și economice a na
țiunilor. Din raport reiese faptul că 
această teză a fost sprijinită în dez
bateri de marea majoritate a repre
zentanților statelor membre ale co
misiei.

Documentul evidențiază, de ase
menea, necesitatea ca în orice ches
tiune da cooperare internațională în

domeniul populației să se respecte 
cu strictețe principiul suveranității 
statelor, întrucît fiecare stat in parte 
este singurul și față de el însuși res
ponsabil cu elaborarea și transpune
rea in viață a propriei sale politici 
demografice, fiind totodată în drept 
să respingă orice soluții contrare pro
priilor sale interese, aspirațiilor și 
năzuințelor sale spre progres econo
mic, pace și echitate socială.

Conferința pentru securitate 
si cooperare in Europa

GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa, în vederea elaborării documen
telor finale. în toate cele 12 organe 
subsidiare de lucru, participant» au 
convenit asupra unor elemente ale 
formulărilor primelor prevederi, în 
domeniile specifice de care se ocu
pă. Astfel, în ceea ce privește lăr
girea și diversificarea schimburilor 
comerciale și a cooperării industria
le între țările participante, au fost 
reținute ideile privind ameliorarea 
fluxului de informații economice 
destinate să asigure o mai bună pros
pectare a piețelor.

A fost recunoscută, de asemenea, 
utilitatea standardizării nomenclatu
rilor statistice pentru a se permite 
o mai bună comparabilitate a date-

lor statistice, evocîndu-se activitatea 
întreprinsă în acest sens în cadrul 
Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Europa.

In domeniul cooperării industria
le. delegațiile au reliefat locul și ro
lul important pe care o asemenea 
cooperare o poate avea pentru di
versificarea și consolidarea relațiilor 
economice Intre state. Subcomisia 
care se ocupă de aceste probleme a 
subliniat utilitatea unor forme con
crete de cooperare industrială, cum 
sint : producția și vinzarea în co
mun a unor produse, crearea, ame
najarea și modernizarea de între
prinderi industriale, specializarea în 
producție și desfacere, schimbul de 
cunoștințe tehnologice, de informații 
tehnice, brevete, licențe și cercetarea 
industrială.

ORIENTUL
APROPIAT

DAMASC 14 (Agerpres). — La li
nia de încetare a focului de pe înăl
țimile Golan s-au produs, joi dimi
neața, noi incidente între forțele si
riene și israeliene — a anunțat un 
purtător de cuvînt militar de la Da
masc. El a menționat că forțele si
riene au ripostat în momentul in 
care inamicul încerca să-și consoli
deze pozițiile avansate din zona de 
nord a frontului. Potrivit purtătoru
lui de cuvînt, a fost deschis, de am
bele părți, foc de artilerie și de 
tancuri.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Un 
comunicat al Comandamentului mi
litar de la Tel Aviv subliniază că 
forțele siriene au deschis, joi dimi
neața, foc de artilerie asupra unor 
poziții israeliene din apropierea zo
nelor Misrat Beit Jan, Haifa Harfa 
și Tel Shams, de pe înălțimile Go
lan. Comunicatul menționează că 
forțele israeliene au ripostat prin 
foc de artilerie și de tancuri.

TRIPOLI 14 (Agerpres). — Confe
rința de la Tripoli a miniștrilor pe
trolului din nouă țări membre ale 
Organizației țărilor arabe exporta
toare de petrol (A.O.P.E.C.) și-a 
sistat lucrările, acestea urmînd' să fie 
reluate duminică, 17 martie, la Vie- 
na. Anunțînd aceasta, Belaid Abdessa- 
lem, ministrul algerian al industriei 
și energiei și, totodată, președintele 
în funcțiune al A.O.P.E.C., a precizat 
că decizia a fost luată pentru a per
mite reprezentanților țărilor partici
pante să obțină anumite instrucțiuni 
de la guvernele lor.

Capsula stației „Marte-6” 
a coborit pe „planeta roșie

so
on 

ajuns, zilele acestea, in apropierea 
planetei al cărei nume il poartă, 
capsula de coborire a stației auto
mate „Marte-6" a străbătut atmos
fera marțiană, atingind in cele din 
urmă solul. „Marte-6" șl „Marte-7" 
se rotesc, in continuare, pe o orbită 
heliocentrică in jurul planetei, trans- 
mițind date despre caracteristicile 
fizice ale spațiului cosmic ; totoda
tă, au fost preluate și retransmise, 
pină la un moment dat, observațiile 
de „pe teren" ale aparatului coborit. 
In apropierea locului de aterizare — 
între 24° latitudine sudică și 25° lon
gitudine vestică — emisiunile apa
ratului au incetăt.

Cit privește capsula de coborire a 
stației „Marte-7", se precizează că 
datorită unor defecțiuni in sistemul 
de bord, ea a trecut pe lingă plane
tă la o distanță de 1300 km.

După ce stațiile interplanetare 
vietice „Marte-6" și „Marte-7"

Așa cum au evidențiat recentele lucrări ale Comisiei Națiunilor 
Unite pentru drepturile omului, organism din-care face parte si Româ
nia, există o strinsă si directă interdependență intre respectarea dreptu
rilor omului și condițiile economice si sociale.

Pentru a prezenta, in lumina preocupărilor O.N.U., actualitatea 
stringentă a acestor probleme, îndeosebi cele care confruntă majori
tatea țărilor in curs de dezvoltare, eforturile acestora de a depăși di
ficultățile întimpinate și a grăbi progresul economic si social, cores
pondentul nostru C. Alexandroaie a avut o convorbire cu Manouchehr 
Ganji, jurist și economist de reputație mondială, profesor la Univer
sitatea din Teheran, autorul raportului expus in amintita comisie, cu 
privire la situația transpunerii in viață a hotăririlor O.N.U. asupra 
drepturilor sociale, economice și culturale ale omului.

reprezentanțelor
permanente ale R. 0. G

ia Bonn și R.F.G. la Berlin

și 
la 
și 

de

BONN 14 (Agerpres). — La Bonn 
a avut loc, joi, semnarea protocolu
lui cu privire la înființarea repre
zentanțelor permanente ale Republi
cii Democrate Germane la Bonn 
Republicii Federale Germania 
Berlin, anunță agențiile A.D.N. 
D.P.A. Protocolul a fost semnat
Kurt Nier, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.D.G., și de 
Guenter Gaus, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R.F.G. Deschi
derea reprezentantelor permanente 
în cele două țări este prevăzută de 
articolul 8 al Tratatului cu privire 
la bazele relațiilor dintre R.D.G, și 
R.F.G. din 21 decembrie 1972.

Președintele Venezuelei a primit
delegația română

/■/
Din informațiile transmise se re

ține in mod deosebit că atmosfera 
„planetei roșii" are in unele zone un 
conținut mai mare de vapori de apă 
decit se constatase anterior, punind 
astfel intr-o nouă lumină problema 
existenței unor forme de viață pe 
Marte. De asemenea, in vecinătatea 
nemijlocită a planetei cimpul mag
netic depășește in intensitate 
7—10 ori pe cel interplanetar.

Agenția T.A.S.S. precizează 
noua misiune științifică a dus 
furnizarea unor date importante 
feritoare la relieful marțian, tempe
ratură, conductibilitatea calorică, 
structura și componența solului, 
componența chimică a atmosferei 
inferioare, precum și structura stra
turilor superioare 
marțiene.

Moscova, 14

de
ci 
la 

re

ale atmosfetei

L. DUȚA

medicilor este de 1 la 50 000 de oa
meni său chiar mai mult.

Aceste date oglindesc o stare de 
lucruri reală, dezvăluie lumii condi
țiile în care trăiesc trei pătrimi din 
semenii noștri. Fără îndoială, aces
te condiții își au rădăcinile în po
ziția dezavantajoasă pe care o ocupă 
țările în curs de dezvoltare in pro
ducția și circuitul economic mondial, 
ca urmare, îndeosebi, a secolelor de 
exploatare colonială, termenilor ine
chitabili de schimb, fluctuației pre-

CARACAS 14 (Agerpres). — Tova
rășul Ștefan Peterfi, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a înmînat, în 
cadrul unei audiențe speciale la Pa
latul Miraflores, președintelui Vene
zuelei, Carlos Andres Perez, me
sajul președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Carlos Andres Perez 
a mulțumit în mod deosebit pentru 
mesajul primit, apreciind că vizita 
efectuată în Venezuela și în cele
lalte state latino-americane de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este o 
dovadă grăitoare a dorinței Româ
niei socialiste de a promova relații 
de prietenie șir______ de colaborare cu
toate țările lumii. Evocînd cu plăce
re întrevederea pe care a avut-o cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, în

septembrie 1973, președintele Vene
zuelei a subliniat interesul țării sale 
pentru lărgirea relațiilor cu România 
și a transmis șefului statului român 
urări de sănătate și fericire.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de cordială, 
au participat Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
ne, și ambasadorul României 
racas, Petrache Dănilă.

★
Nicolae Ghenea, adjunct al 

trului afacerilor externe, a fost pri
mit de Valentin Hernandez Acosta, 
ministrul mfnelor și hidrocarburilor 
din Venezuela. în cadrul convorbirii 
s-au examinat probleme ale dezvoltă
rii cooperării economice, în domeniul 
petrolier și minier, între cele două 
țări.

exter-
la Ca-

minis-

Sosirea delegației române in Brazilia
BRASILIA 14 (Corespondență de 

la V. " 
la
Socialiste 
tovarășul 
președinte al Consiliului de 
care va participa la ceremonia in
stalării noului președinte al Braziliei, 
Ernesto Geisel. Pe aeroport, delega
ția țării noastre a fost întîmpinată 
de ambasadorul Egberto da Silva

Păunescu). — Joi a sosit 
Brasilia delegația Republicii 

România, condusă 
Ștefan Peterfi,

de 
vice- 
Stat,

Mafra, șeful Departamentului Euro
pa din cadrul Ministerului Relațiilor 
Externe al Braziliei, de ministrul 
Carlos Deniz de Andrada, șeful di
viziei Europa din M.R.E., precum și 
de Ion Moraru, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Româ
niei în Brazilia.

Ceremonia instalării noului preșe
dinte ales, Ernesto Geisel, și a vi
cepreședintelui Alberto Pereira dos 
Santos este fixată pentru 15 martie.

• VOR SÂ REDEVINĂ 
INDIENI... în schimbul su
mei de 400 de dolari de per
soană și al dreptului de 
in localurile publice, 
Siletz, din statul 
(S.U.A.), au renunțat, 
1956, la propria lor identitate, 
devenind „albi". Bineînțeles, a- 
ceastă decizie a fost luată de 
membrii comunității în urma 
presiunilor exercitate de auto
ritățile locale, interesate în li
chidarea unor drepturi de care 
se mai bucurau indienii siletz 
și în acapararea ultimului petic 
de pădure care mai rămăsese 
tribului din întinsele pămînturi 
strămoșești. Trecerea la noul 
statut juridic a avut însă drept 
consecință adîncirea sărăciei și 
ignoranței, a mortalității. In 
urma experienței amare pe 
care au trăit-o în ultimii 18 ani, 
membrii acestei comunități cer 
acum insistent autorităților... 
să le redea statutul de

a intra 
indienii 
Oregon 
în anul

indian.

TÎRGUL DE LA LEIPZIG

Aprecieri pentru standurile României
LEIPZIG 14 (Corespondentă de la 

C. Varvara). Joi, ministrul comerțu
lui exterior al R.D.G., Horst Solie, a 
vizitat standurile românești ale în
treprinderilor „Electroimportexport“, 
„EIectronum“ și „Romenergo" la 
Tirgul de la Leipzig. Oaspetele a fost 
întîmpinat de Alexandru Mărgări- 
tescu, adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii. și de Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comerțului

exterior. A fost de față consilierul 
economic al Ambasadei române din 
R.D.G., Mircea Bădica. Cu acest pri
lej. Horst Solie a felicitat pe repre
zentanții români pentru cea de-a 
25-a participare consecutivă a Româ
niei la tradiționalele tirguri de la 
Leipzig.

A avut, de asemenea, loc un schimb 
de păreri privind lărgirea cooperării 
în producție între România și R.D.G., 
îndeosebi în domeniul construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehnicii.

• SANDVIȘUL BU
CLUCAȘ. Doi hoți au fost 
condamnați, în localitatea fran
ceză Colmar, la opt ani închi
soare pentru furtul... unui 
sandviș. Cei doi au atacat 
un casier bancar și au fugit cu 
ceea ce ei credeau a fi încasă
rile băncii. Dar tot ce conținea 
săculețul de bani al casierului 
s-a dovedit a fi numai un sand
viș de dimensiuni mai mari. 
Casierul ascunsese banii sub 
haină 1

agențiile de presă transmit:
Planul de colaborare 

științifică !ntre Academia rgpu* 
blicli Socialiste România, Academia 
de Științe Sociale și Politice a Re
publicii Socialiste România și Aca
demia de Șțllnțe a U.R.S.Ș., pe pe
rioada 1974—1975, a fost semnat la 
Moscova : din partea română de 
către acad. Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al Academiei, și Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, vicepreședinte al 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice, iar din partea sovietică de 
V. P. Vinogradov, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

La Varșovia au luat «fir?1* 
convorbirile dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale ale R. P. 
Polone și R. S. Cehoslovace. A fost 
adoptată Declarația comună privind 
întărirea și lărgirea colaborării din
tre cele două țări, anunță agenția 
P.A.P.

rapor- 
ameri- 

controlul

Președintele S.U.A., R N1 
xon, a prezentat Congresului 
tul pe anul 1973 al Agenției 
cane pentru dezarmare și
armamentelor. în scrisoarea care în
soțește documentul, președintele a- 
preciază că, în condițiile amenințării 
pa care o reprezintă tehnologia nu
cleară, accelerarea procesului de li
mitare, de către toate statele, a înar
mărilor este mai necesară ca ori- 
cind.

Premierul desemnat a! 
Italiei, Mariano Rumor, i-a pre
zentat președintelui Republicii, Gio
vanni Leone, lista noului guvern de 
centru-stînga, coaliție tripartită for
mată din democrat-creștini, 
liști Și socialiști democratici, 
mează A.F.P.

socia- 
infor-

91 deCu prilejul topi‘s a
ani de la încetarea din viață a lui 
Karl Marx, la mormîntul său, 
cimitirul londonez 
loc, la 14 martie, 
morativă, la care 
Cohen, membru al 
tic al Comitetului 
din Marea Britanie. Din 
ambasadei române la Londra a fost 
depusă o coroană de flori.

din 
Highgate, a avut 
o adunare come- 
a vorbit Gerry 
Comitetului Poli- 
Executiv al P.C. 

partea

La Praga a avut 'oc 0 *ntdnl_ 
re între reprezentanți ai Federației 
Sindicale Mondiale și Confederației 
Mondiale a Muncii. în coniunicatul 
referitor la convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej se relevă că cele 
două delegații s-au pronunțat pentru 
organizarea de acțiuni sindicale co
mune în probleme cum sînt lupta 
împotriva monopolurilor multinațio
nale, împotriva militarismului, inten
sificarea solidarității cu organizațiile 
sindicale care militează pentru pro
gres economic și social.

Conferința principalelor 
țâri producătoare de bauxi
tă, desfășurată între 5 și 8 martie 
la Conakry, s-a încheiat, participan- 
ții hotărînd crearea, în cadrul Aso
ciației internaționale de bauxită 
(I.B.A.), a unui consiliu ministerial, 
a unui comitet executiv și a unui 
secretariat.

Ambasadorii Marii Brita
nii în țările Pieței comune și repre
zentantul permanent pe lingă C.E.E. 
au fost convocați la Londra, pentru 
miercurea viitoare, de noul ministru 
britanic al afacerilor externe, James 
Callaghan, în», vederea 
în 
de

consultărilor 
problema renegocierii termenilor 
aderare a Angliei la C.E.E.

Un avion bimotor „Con- 
VOir 440” s”a prăbușit într-o 
zonă muntoasă din apropierea loca
lității californiene Bishop. Acciden
tul s-a soldat cu moartea tuturor 
celor 36 persoane aflate la bord.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

PARIS:

Am călătorit în peste 60 de țări 
din Asia, Africa, America Latină și 
Europa — a declarat prof. Ganji. 
Am văzut urmările secetei catastro
fale de pe întinderile Sahelului, am 
urmărit migrația a sute de mii de 
oameni înfometați, am poposit în 
zone în care sclavagismul și feuda
lismul au rezistat cu încăpățînare 
asaltului istoriei moderne. In unele 
regiuni ale lumii m-au șocat înapo
ierea și misticismul care împing pe 
unii pînă la jertfe absurde. Am 
văzut pluguri de lemn trase de oa
meni. M-au revoltat urmările asu
pririi și opresiunii coloniale, am ad
mirat roadele renașterii naționale în 
unele țări și teritorii aflate încă sub 
dominație străină. Am vizitat și une
le state socialiste, între care șl 
România, unde m-au impresionat 
amploarea construcției economice și 
participării maselor la opera de dez
voltare.

în Asia, Africa și America Latină 
zeci de milioane de oameni sînt șo
meri și sute de milioane semișomeri. 
Problema găsirii de locuri de muncă 
se complică continuu, pe măsura 
creșterii populației. în fiecare săp- 
tămină, numărul gurilor ce trebuie 
hrănite se înmulțesc în lume cu 1,3 
milioane.

în majoritatea acestor țări, foame
tea și subnutriția distrug energia oa
menilor, îi îmbătrinesc înainte de 
vreme. Sute de milioane de vieți o- 
menești sînt amenințate, chinuite și, 
pină la urmă, stinse de sărăcia cum
plită care degenerează și distruge 
tot ce atinge. în întreaga lume în 
curs de dezvoltare sint peste 1 mi

„Este necesară o ofensivă
ondialâ împotriva

decalajelor și sărăciei"
Convorbire cu prof. Manouchehr GANJI, 

raportorul special al Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului

liard de oameni care suferă de foa
me și malnutriție. Numărul analfa- 
beților este in prezent de 800 mili
oane, cu 100 milioane mai mare decit 
cu două decenii în urmă. Șomajul și 
semișomajul cuprind între o cincime 
și o pătrime din întreaga forță de 
muncă. Mortalitatea infantilă este de 
4 ori mai mare decit în statele dez
voltate, iar media de viață este cu 
40 la sută mai mică. 20—25 la sută 
din copiii celor trei continente mor 
Înainte de a împlini 5 ani. în unele 
state în curs de dezvoltare, numărul

țurilor materiilor prime, discrimină
rilor și barierelor din comerțul in
ternațional. instabilității sistemului 
monetar etc.

Desigur că statelor în curs de dez
voltare le revine rolul șl responsa
bilitatea cea mai mare pentru atin
gerea obiectivelor legate de progre
sul lor economic și social. Totuși, e- 
forturile lor ar fi insuficiente dacă 
nu ar avea un susținut sprijin eco
nomic și financiar din partea state
lor Industrializate, realizat prlntr-o 
cooperare echitabilă, fără discrimi-

nări și restricții artificiale, în care 
să se pornească de la considerentul 
că progresele în domeniul dezvoltă
rii corespund intereselor just înțe
lese ale tuturor partenerilor.

Cel de-al doilea deceniu al O.N.U. 
pentru 
rile în 
anuală 
Pentru 
statele 
de 0,7 .
nai brut și nu 0,34 la sută, cît se 
constată acum, în al 4-lea an al de
ceniului, că au acordat. O asemenea 
dinamică va duce nu la reducerea, ci 
la accentuarea decalajelor economice 
între majoritatea statelor în curs 
de dezvoltare și cele. industrializate 
— fenomen însoțit și de agravarea 
datoriei externe a primelor, ce se 
ridică acum la 80 000 milioane dolari.

Se simte nevoia acută a unei ofen
sive concertate pe scară mondială 
contra decalajelor economice și să
răciei.

După o studiere aprofundată a pro
blematicii complexe a dezvoltării, 
am ajuns la concluzia că se impune 
o manifestare decisivă a voinței po
litice a statelor în curs de dezvol
tare de a lua în propriile lor mîini 
cauza progresului lor economic și 
social, de a-și reforma radical în
treaga lor structură economică și so
cială. Aceeași voință politică trebuie 
manifestată șl de statele industria
lizate, în special în domenii ca a- 
sistența economică și financiară acor
dată țărilor în curs de dezvoltare, 
corectarea inechităților manifestate 
în relațiile lor comerciale cu statele 
economicește dezavantajate, respec
tarea dreptului suveran al acestora 
de a participa, pe baze de deplină e- 
galitate, la dezbaterea și luarea ho
tăririlor în problemele economice, fi
nanciare șl comerciale internaționale 
care interesează toate țările. Rezo
luții, planuri, strategii, declarații de 
bune intenții există. Ceea ce ne tre
buie, pentru ca lumea în care trăim 
să fie mai dreaptă, mai pașnică,, este 
transpunerea cu bună credință a a- 
cestor hotărîri în relațiile din cadrul 
marii familii a comunității națiunilor 
lumii.

dezvoltare stabilea pentru ță- 
curs de. dezvoltare o creștere 

de 6 lâ sută a economiei, 
realizarea acestui obiectiv, 

industrializate urmau șă acor- 
la sută din produsul lor națio-

„Reconversiune nucleară"
în problemele energeticii
Prezentată de unii 

economiști ca o pro
blemă complicată, a- 
proape insolubilă, un 
fel de „cuadratură a 
cercului", soluționarea 
crizei energetice con
stituie un prim test 
pentru noul cabinet 
Pierre Messmer. în
trunit în prima sa șe
dință după remaniere, 
guvernul francez a a- 
doptat un plan orien
tat în două direcții. 
Pe de o parte, planul 
prevede o serie de 
măsuri de economisire 
a energiei, printre care 
reducerea temperaturii 
de încălzire în locuin
țe. instituții. între
prinderi. Pe de altă 
parte, s-a hotărît a- 
cordarea unor facili
tăți de credite pentru 
investițiile destinate 
realizării de economii 
de energie în toate 
domeniile de activi
tate.

Unul din principa
lele elemente ale pla
nului se referă la o 
vastă acțiune de reci
clare a transporturilor. 
Conform unor statis
tici publicate recent, 
în 1972 
cheltuit 49 i 
de franci 
transporturile 
duale și doar 
liarde pentru 
porturile în

francezii au 
miliarde 

pentru 
iridivî- 

• 10 mi- 
trans- 

comun.

Aceste cifre demon
strează preferința pen
tru automobil, în dau
na trenului, autoca
rului și a mijloa
celor de transport ur
ban. Or. este știut că 
automobilul este un 
mare consumator de 
carburanți în compa
rație cu celelalte ve
hicule. în consecință, 
noul plan preconizea
ză o îmbunătățire a 
transporturilor fero
viare, prin sporirea 
garniturilor și extin
derea traseelor de 
mare viteză, precum 
și eforturi importante 
în dezvoltarea și a- 
meliorarea transportu
rilor urbane. De ase
menea, se va. studia 
realizarea unei prime 
nave comerciale cu 
propulsie nucleară.

Prin aceste măsuri, 
guvernul francez spe
ră că în Franța se vor 
obține însemnate eco
nomii de energie, ast
fel încît în 1974 și 
1975 importurile de 
carburanți să se limi
teze la nivelul anului 
1973. deși tendința 
normală de creștere a 
consumului este de 8 
la sută anual.

Stabilizarea consu
mului nu poate con
stitui însă o soluție 
definitivă. Iată de ce 
principala direcție a

planului vizează o 
„reciclare" a industriei 
energetice prin pune
rea în șantier, în ur
mătorii doi ani, a 13 
centrale termonuclea
re, cu o capacitate de 
1 000 megawați fieca
re. Costul proiectului : 
peste 13 miliarde de 
franci, sumă cu atit 
mai importantă cu cît 
balanța comercială 
este periclitată de pre
țul sporit al petro
lului.

Considerat de unii 
comentatori ca un 
„pariu dificil", planul 
energetic constituie o 
încercare de soluțio
nare a actualei crize, 
urmărind „să dimi
nueze dependenta 
Franței față, de străi- 

cum 
„LE

nătate", după 
remarca ziarul 
MONDE". Succesui a- 
cestui 
însă în 
de alte 
nomice, 
cel mai : 
procesul
O serie de observatori 
din capitala Franței 
apreciază că frînarea 
acestui proces consti
tuie de fapt adevăra
ta piatră de încercare 
a politicii noului ca
binet.

plan depinde 
bună măsură 

elemente eco- 
printre care 

important este 
inflaționist.

Paul
DIACONESCU

• IERI IDOL, ASTĂZI...
„Se vinde la preț conve
nabil" — au anunțat recent 
toate ziarele din Anglia. Și încă 
pe prima lor pagină. Pentru că 
se vinde nu un automobil uzat, 
nu o colecție de litografii sau 
premiantul ultimei expoziții de 
ciini. Este de vînzare Bobby 
Moore, renumitul apărător și 
căpitan al echipei de fotbal a 
Angliei. El și-a cîștigat faima 
jucind strălucit 642 de meciuri, 
din care 108 pentru națională, 
în 1966, Moore a devenit un a- 
devărat erou național pentru 
contribuția hotărîtoare pe care 
a adus-o la cucerirea de către 
echipa sa a campionatului mon
dial. Dar după drumul trium
fa) a început decăderea. In ia
nuarie, doar in vîrstă de 33 ani, 
a fost rănit,, reducîndu-și ast
fel șl mai mult rolul in cadrul 
echipei. Managerul acesteia a 
decis să se despartă de Bobby 
și a făcut cunoscut că-1 va vin
de „oricărui club" pentru 20—30 
de mii de lire sterline. De re
marcat că pentru un jucător 
de prima mină se pretind pre
țuri de zece ori mai mari.

• PLANURI PENTRU 
ANUL 2000. Una dintre 
nenumăratele realizări pe care 
omenirea și le propune pentru 
anul 2000 este și creșterea me
diei de vîrstă a oamenilor la 73 
de ani. Oamenii de știință 
care-și desfășoară activitatea 
pe lîngă Națiunile Unite sint 
de părere că atingerea acestui 
deziderat presupune eforturi 
considerabile în continente ca 
America Latină, Asia, Africa,1 
unde media de vîrstă a oame
nilor este mult sub această li
mită (spre deosebire de țările 
dezvoltate, unde ea este deja de 
71 de ani).

• SPRE VIRFUL SHIS- 
PARE. Pentru prima oară, al- 
piniști polonezi și vest-germani 
intenționează să escaladeze îm
preună un pisc din Munții Hi
malaia. Țelul expediției este 
vîrful Shispare, înalt de 7 619 
metri, rămas pînă acum necuy 
cerit. Cel 12 membri ai expedi
ției — în majoritate studenți — 
intenționează să plece în luna 
mai din Varșovia. Escaladarea 
piscului este prevăzută pentru 
mijlocul lunii iunie. Expediția 
este sprijinită din punct de ve
dere financiar de Asociația al- 
piniștilor polonezi și Asociația 
alpină vest-germană.

• MUZICA SI DAN
SUL IN TIMPUL DINAS
TIEI HUNG. Arheologii 
vietnamezi au descoperit la 
Ngok Lu, Hoang Ha și Song Da 
tobe din bronz care se pare că 
datează din secolele IV—III 
î.e.n., perioadă ce coincide cu 
dinastia Hung. Tobele sînt or
nate cu dansatori împodobiți cu 
pene și măști sau arme. Dansa
torii se mișcă spre dreapta și 
spre stingă în jurul soarelui. 
Desenele de pe tobe dovedesc 
faptul că încă din antichitate 
Vietnamul a cunoscut dansul 
însoțit de muzică.

• DINOZAURII ERAU 
PĂSĂRI ? Această întrebare, 
care pare de-a dreptul hazlie 
dacă ne gîndim la aspectul și 
dimensiunile giganticelor ani
male dispărute de pe fața pă- 
mintului în urmă cu 100 de mi
lioane de ani, găsește un răs
puns afirmativ in lucrările a 
doi paleontologi englezi, publi
cate în ultimul număr al revis
tei britanice „Nature". Desco
perirea faptului că dinozaurii 
prezentau caracteristicile de 
bază (cap, articulații, membre, 
bazin) ale păsărilor și numai 
foarte puține puncte comune 
cu reptilele pare să-i îndreptă
țească pe cei doi oameni de 
știință să opereze transferul 
greoilor monștri din categoria 
reptilelor în cea a păsărilor.
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