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la Consfătuirea de la C.C. al P.C.R. cu primii 
secretari și secretarii pentru problemele 

organizatorice ai comitetelor judefene de partid

Stimați tovarăși,
Scopul acestei consfătuiri este 

de a analiza felul în care comi
tatele județene, organele și or
ganizațiile de partid își îndepli
nesc rolul de a organiza și uni 
eforturile maselor largi popu
lare in vederea îndeplinirii ho- 
tăririlor de partid și de stat.

Discuțiile din consfătuirea de 
astăzi' au evidențiat faptul îm
bucurător că organizațiile de 
pârtid au reușit să obțină re
zultate pozitive în munca lor, 
că a crescut rolul lor în toate 
domeniile vieții sociale. Au fost 
luate multe măsuri bune în ve
derea realizării hotărîrilor Con
gresului al X-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului; ca 
rezultat al acestor măsuri, al 
activității oamenilor > muncii, 
sarcinile de. plan pe zece luni 
ale acestui an au fost realizate 
cu o depășire de circa un mi
liard și cinci sute milioane lei, 
producția industrială crescînd, 
față de 1972, într-un ritm de 15 
Ia sută.

S-au obținut o serie de re
zultate pozitive și în agricul
tură, cu toate că în acest an 
au existat condiții climatice ne
favorabile. Aceste rezultate de
monstrează mai cu seamă re
zervele mari pe care le avem 
în această importantă ramură a 
economiei naționale, faptul că 
lipsurile manifestate nu pot fi 
puse în întregime pe seama con
dițiilor climatice.

S-au obținut succese în rea
lizarea unor indicatori calitativi
— mă- refer la creșterea pro
ductivității muncii, la reducerea 
cheltuielilor materiale de pro
ducție și altele. De asemenea, 
deși planul de export nu a fost 
realizat în întregime, creșteri
le obținute pe aceste zece luni 
sint destul de mari în raport cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului 1972.

S-au obținut, de asemenea, 
rezultate bune pe calea ridicării 
nivelului de trai, material și 
spi tual, al tuturor oamenilor 
muncii.

Nu doresc să mă opresc a- 
cum la problemele îndeplinirii 
planului, la problemele activi
tății economice generale ; la 
sfîrșitul lunii vom avea o ple
nară a Comitetului Central in 
care vom analiza pe larg atît 
realizarea planului, cît și sar
cinile anului viitor. Menționez 
unele realizări economice pen
tru a sublinia că activitatea or
ganizațiilor județene, a celor
lalte organizații de partid s-a 
axat pe problemele principale
— și anume îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare' econo- 
mico-socială a țării. Este îmbu
curător că 15 județe au realizat 
planul pe 3 ani, asigurîndu-și 
un avans care le creează con
diții pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate in vederea re
alizării cincinalului înainte de 
termen.

Sint, cred, demne de mențio
nat rezultatele obținute de or
ganizația de partid a Capitalei. 
După cum ați auzit aici, ea a 
realizat planul pe 3 ani cu două 
luni mai devreme, obținind suc
cese importante în creșterea 
productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale, asigura
rea exportului, precum și în 
punerea în producție, în condi
țiuni relativ bune, a capacități
lor de producție planificate. Și 
alte comitete județene și orga
nizații de partid au în această 
privință rezultate bune, despre 
care s-a vorbit aici. în toate ju
dețele există unități economice 
care au realizat sarcinile pla
nului pe trei ani, obținînd un 
avans important.

Din tot ceea ce s-a spus aici, 
se desprind concluzii pozitive în 
legătură cu experiența acumu
lată, cu felul în care au acțio
nat și acționează organizațiile 
de partid pentru înfăptuirea în 
practică a sarcinilor ce le re
vin. Sper că această experiență 
va constitui un obiect de stu
diu pentru toate organizațiile 
de partid în felul acesta consfă
tuirea va fi de un real folos atît 
în generalizarea a ceea ce s-a 
dovedit pozitiv în activitatea or
ganizațiilor noastre de partid, 
cit și în evitarea neajunsurilor 
și greșelilor care s-au manifes
tat.

Pe baza rezultatelor de pînă 
acum putem aprecia că organi
zațiile de partid desfășoară o

și ai municipiului București
muncă eficientă, cu bune rezul
tate, pentru unirea eforturilor 
oamenilor muncii în vederea în
deplinirii cu succes a sarcinilor 
privind dezvoltarea economico- 
socială a țării. Ele joacă rolul 
de forță politică conducătoare 
în toate domeniile de activitate, 
înfăptuind neabătut politica e- 
laborată de Congresul al X-lea 
al partidului.

Dar, pornind de la această a- 
preciere, de la constatarea re
zultatelor bune, nu putem tre
ce peste unele lipsuri, neajun
suri și greșeli manifestate în 
munca unor organizații de par
tid. Nu am proceda ca adevă- 
rați comuniști dacă ne-am mul
țumi cu rezultatele obținute 
pînă acum și nu am face o a- 
naliză temeinică a muncii, pen
tru a trage învățăminte din lip
suri și neajunsuri.

Practica demonstrează — și 
discuțiile purtate aici, de ase
menea — că nu toate organiza
țiile de partid acordă atenția 
corespunzătoare problemelor 
concrete ale înfăptuirii planului 
cincinal Unele se limitează de 
multe ori la măsuri și îndru
mări generale, lăsind ca între
prinderile, unitățile economice 
să soluționeze singure proble
mele complexe care apar în 
cadrul activităților.. Nu-în sufi
cientă măsură sînt studiate pro
blemele apărute în procesul re
alizării planului, nu întotdeauna 
se acționează cu fermitate pen
tru lichidarea unor greutăți și 
neajunsuri ce împiedică înfăp
tuirea sarcinilor de plan. In 
cadrul întîlnirilor cu activele u- 
nor organizații județene de par
tid, pe care le-am avut în 
cursul ultimelor vizite în țară, 
m-am referit la aceste neajun
suri.

în discuțiile de astăzi a reie
șit că intr-o serie de mari în
treprinderi au existat și conti
nuă să se mențină lipsuri se
rioase, iar organizațiile de par
tid respective nu au acționat cu 
toată fermitatea pentru lichida
rea lor, M-aș referi, de exem
plu, la Uzinele de camioane din 
Brașov unde organizația de par
tid, inclusiv comitetul județean, 
nu au acționat așa cum se cu
venea pentru lichidarea unor 
stări de lucruri negative. Ace
eași constatare este valabilă și 
pentru Comitetul județean Hu
nedoara și organizațiile de par
tid din Valea Jiului, care nu au 
intervenit pentru lichidarea u- 
tior lipsuri serioase manifesta
te în acest important sector e- 
conomic în ce privește, în spe
cial, organizarea producției și a 
muncii.

Nu vreau să se înțeleagă că 
ministerele respective nu au de
ficiențe. Despre aceste proble
me am avut discuții foarte se
rioase cu aproape toate condu
cerile ministerelor, la care au 
participat și directorii între
prinderilor. Acum nu doresc 
însă să vorbesc despre ministe
re. Vreau să mă refer la mun
ca organizațiilor de partid, la 
ceea ce trebuia și trebuie să 
facă organizațiile de partid. Tre
buie înțeles că problemele în
deplinirii planului sînt proble
me principale, de bază, ale acti
vității fiecărei organizații de 
partid. Or, nu aș putea spune 
că organizația de partid Hune
doara a studiat temeinic pro
blemele și a acționat cum tre
buia pentru a asigura desfășu
rarea în bune condițiuni a ac
tivității , miniere. O lipsă serioa-^ 
să a comitetelor județene Hu
nedoara și Brașov este aceea 
că nu au supus unei discuții a- 
profundate problemele — cu or
ganizațiile de partid, cu mem
brii de partid, cu oamenii mun
cii — pentru a putea cunoaște 
bine realitățile și trage conclu
ziile cele mai corespunzătoare.

Am vorbit cu alte prilejuri — 
s-au luat de altfel și măsuri 
speciale în acest sens — des
pre lipsurile în activitatea în
treprinderii de utilaj chimic din 
Ploiești. Consider că exemplele 
date sînt destul de elocvente ; 
ele demonstrează că unele or
ganizații de partid nu acordă 
atenția cuvenită și nu acționea
ză cu fermitate pentru soluțio
narea unor probleme importan
te care apar în procesul com
plex al dezvoltării impetuoase 
a economiei noastre naționale. 
S-a văzut, în cazul Hunedoarei, 
că nu ceva extraordinar a de
terminat lichidarea neajunsuri

lor, ci faptul că s-au discutat 
problemele cu masele largi de 
oameni ai muncii, că soluțiile 
adoptate au fost supuse apro
bării maselor. Pe această bază 
s-au luat măsuri organizatorice 
și s-a obținut, în prima săptă- 
mînă chiar, un spor de 35 000 
de tone cărbune față de media 
săptămînilor anterioare. • Soco
tind că am fi avut asemenea 
rezultate pe toată perioada a- 
cestui an, aceasta ar fi însemnat 
o producție suplimentară de 
1 500 000 de tone cărbune.

Sînt lipsuri serioase și în în
făptuirea programului de creș
tere a producției agricole, atît 
vegetale, cit și animale. în â- 
cest an, lipsurile existente în 
activitatea unor întreprinderi de 
stat și cooperative au ieșit mai 
puternic în evidență pentru că 
n-au mai fost compensate de 
condiții climatice favorabile. A- 
eolo unde s-a muncit bine s-au 
obținut producții foarte mari ; 
chiar în același județ, între coo
perative sau întreprinderi a- 
gricole de stat alăturate, există 
importante deosebiri de recoltă, 
producțiile obținute fiind cîteo- 
dată de două și chiar de trei 
ori mai mari la una decît Ia 
cealaltă. In asemenea cazuri este 
clar că deficiențele în realiza
rea producției agricole nu pot 
fi puse pe seama condițiunilor 
climatice, ci pe seama proastei 
organizări a muncii, a deficien
țelor în conducerea activității 
de către organele agricole și, bi
neînțeles, de către organizațiile 
de partid-. Se știe că în dome
niul agriculturii comitetele ju
dețene de partid au răspunde
rea nemijlocită asupra întregii 
activități de pe teritoriul lor. 
Ele nu pot să se mulțumească 
de a arăta cu degetul spre Mi
nisterul Agriculturii. Cum se 
poate oare ca în județul Timiș u- 
nele întreprinderi agricole de 
stat să obțină producții mai 
mici decît cooperativele, cînd 
este cunoscut că ele au dispus, 
și în acest an, de mai multe în
grășăminte și de o mecanizare 
mai bună decît cooperativele a- 
gricole ? Este clar că depindea 
și depinde de fiecare organiza
ție de partid județeană, de ac
tivitatea pentru unirea., efortu
rilor tuturor lucrătorilor din a- 
gricultură, obținerea unor rezul
tate bune în executarea lucrări
lor agricole, în producție.

Există o serie de neajunsuri 
și în alte domenii ale activității 
organelor de partid, cum sînt 
cele privind soluționarea unui 
șir de probleme legate de ridi
carea nivelului de trai al oame
nilor muncii. Nu pot trece cu 
vederea faptul că multe comi
tete județene nu realizează nici 
în acest an construcțiile de că
mine pentru tineret planificate, 
în pofida faptului că fiecare ju
deț ridică continuu problema 
spațiilor necesare pentru caza
rea tineretului. S-au pus la dis
poziție mijloacele financiare șl 
materiale necesare —. inclusiv 
fonduri suplimentare —, dar nu 
s-au luat măsurile corespunză
toare pentru realizarea cămine
lor. Nici in ce privește creșele, 
căminele de copii, și — în unele 
județe — locuințele, prevederile 
nu se realizează în întregime. 
Soluționarea acestor probleme 
depinde de fiecare județ ; ni
meni nu va putea veni să so
luționeze aceste probleme în 
locul organizației de partid res
pective !

Se poate spune deci că, pe lin
gă rezultatele bune — aș pu
tea spune unele deosebit de 
bune — obținute în realizarea 
planului în industrie, există o 
serie de lacune foarte serioase 
în activitatea județelor, rămî- 
neri în urmă într-o serie de do
menii, care umbresc într-un a- 
numit sens rezultatele din alte 
sectoare de activitate. Aceasta 
arată că nu întotdeauna orga
nele de partid urmăresc consec
vent mersul înainte, pe toate 
fronturile, în mod uniform, al 
activității pentru realizarea pro
gramului stabilit de Congresul 
al X-lea. Aceasta demonstrează 
existența unor manifestări de 
formalism, de birocratism în 
activitatea unor organizații de 
partid care se mulțumesc cu 
măsuri generale, cu hotărîri și 
ședințe fără eficiență practică, 
și nu acționează pentru cuprin
derea și organizarea concretă a 
tuturor problemelor din sectoa

rele lor de activitate. Lipsurile 
se datoresc și neglijării de că
tre unele organizații a organi- 

, zării controlului și acordării a- 
jutorului necesar îndeplinirii 
•hotărîrilor, faptului că nu acor
dă atenția corespunzătoare re
partizării forțelor în sectoarele 
hotărîtoare ale activității, pro
movării și pregătirii cadrelor.

Trebuie să recunoaștem des
chis că, pornind de la rezulta
tele bune pe care le obținem 
într-o serie de domenii, de la 
creșterea in ritm înalt a eco
nomiei noastre, și-a făcut loc o 
anumită stare de automulțumi- 
re. Ca urmare, sînt trecute cu 
vederea, nu se acordă atenția 
cuvenită unor fenomene negati
ve, se manifestă o anumită slă
bire a exigenței, a spiritului de 
răspundere, a disciplinei. Or, 
exigența și disciplina sint ce
rințe esențiale .în întreaga acti
vitate de partid și de stat, în 
oricare domeniu de activitate. 
Există o anumită îngăduință 
față de lipsuri și abateri. De 
altfel, chiar în ședința de as
tăzi, s-au manifestat asemenea 
atitudini. Unii tovarăși au în
cercat să demonstreze că au fă
cut totul, iar cauzele lipsurilor 
trebuie căutate în altă parte, nu 
la cei vi novați de ele. Este clar 
că îngăduința, încercările de 
justificare a lipsurilor și abate
rilor nu sînt de natură să ajute 
la înlăturarea rapidă a acesto
ra, la unirea eforturilor maselor 
largi populare, în frunte cu co
muniștii, pentru înfăptuirea în 
bune condițiuni a marilor obi
ective ale construcției socialiste.

Mă așteptam ca, în consfătui
re, să se vorbească într-un spi
rit mai critic, să»apară și luări 
de poziții autocritice mai ferme 
față de lipsurile proprii. Cîțiva 
tovarăși au făcut, destul de ti
mid, referiri critice și, mai ti
mid, autocritice. Aceasta dove
dește o anumită tocire a spiri
tului critic și autocritic în 
munca unor organizații de par
tid. Această stare de lucruri 
trebuie să ne atragă foarte se
rios atenția, întrucît ea poate 
reprezenta un pericol pentru 
activitatea . noastră ! Sîntem o 
organizație revoluționară, tre
buie să tindem întotdeauna spre 
o analiză exigentă a muncii 
noastre. Trebuie să privim tot
deauna în spirit critic ceea ce 
am înfăptuit — firește nu în 
sensul de a nega realizările, ci 
de a desprinde învățăminte pen
tru activitatea viitoare. Cu atît 
mai mult trebuie să facem a- 
ceasta cînd în muncă se mani
festă lipsuri și greșeli. Analiza 
critică este o obligație pentru 
fiecare organizație, pentru fie
care activist de partid. Pînă la 
urmă, acesta este un criteriu de 
apreciere a maturității activiști-' 
lor, a organizațiilor de partid. 
Cred că nu mai este necesar să 
subliniez că critica și autocriti
ca constituie una din metodele 
importante ale muncii de par
tid. Se poate spune că ea este 
o forță motrice a mersului nos
tru înainte. în orice caz este 
metoda de a analiza realitatea, 
de a descoperi lipsurile, de a 
asigura progresul. De aceea, 
trebuie să acționăm pentru 
creșterea exigenței în analiza
rea activității noastre. Trebuie 
să facem aceasta chiar dacă 
avem rezultate bune — pentru 
că în acest caz și spiritul de 
exigență trebuie să ’ fie și mai 
dezvoltat.

Este de înțeles că dacă în 
munca organizațiilor de partid 
nu £-ar manifesta o serie de 
lipsuri, rezultatele pe care 
le-am obținut • în activitatea 
noastră ar fi putut fi și mai 
mari. Am fi putut realmente 
să ne prezentăm — nu numai 
în domeniul economic, ci în în
treaga noastră activitate — cu 
succese și mai mari. Este cu 
atit mai necesar să subliniez 
acest lucru cu cît, după cum 
cunoașteți, în fața tuturor or
ganizațiilor de partid stau, în 
continuare, sarcini tot mai 
complexe, de mare răspundere. 
Au trecut, practic, trei ani din 
acest cincinal. în anii care vin 
trebuie să facem eforturi și 
mai mari pentru a realiza cin
cinalul înainte de termen, așa 
cum s-au angajat un mare nu
măr de organizații de partid, de 
colective de oameni ai muncii, 
așa cum a stabilit Conferința 
Națională a partidului. Rezul

tatele bune obținute pînă acum 
demonstrează că avem reale 
posibilități de a realiza cinci
nalul înainte de termen. Unele 
organizații județene și colective 
de oameni ai muncii își vor 
putea chiar depăși angajamen
tele.

Stimați tovarăși,
Ne aflăm acum în fața sar

cinilor anului 1974. Proiectul 
planului îl cunoașteți, el nu va 
suferi mari modificări. Sarci
nile pe care le-ați primit în 
vara acestui an și care au fost 
dezbătute în întreprinderi- au 
rămas în linii generale ace
leași. Nu doresc insă să mă re
fer acum la planul pe 1974, 
Vom face aceasta la plenara 
Comitetului Central. Vreau nu
mai să atrag atenția asupra 
cîtorva probleme care trebuie 
să preocupe în mod deosebit 
comitetele județene de partid. 
Desigur, pornind de la faptul 
că planul este cunoscut de a- 
proape 6 luni de zile, sper că 
au fost luate toate măsurile 
pentru organizarea corespunză
toare a pregătirii sale, pentru 
înfăptuirea sarcinilor chiar din 
primele zile, din prima lună a 
anului viitor.'

Ceea ce trebuie să rețină în 
mod deosebit atenția es-te fap
tul că în 1974 va interveni o 
modificare serioasă în ce pri
vește orientarea investițiilor. 
Se vor reduce investițiile în 
construcții industriale și agri
cole cu circa 5 miliarde de lei 
față de prevederile planului, 
orientînd aceste fonduri spre 
dotarea cu mașini și utilaje a 
spațiilor existente. Această mă
sură este impusă de faptul. că 
avem multe spații construite și 
neutilate corespunzător cu ma
șini și instalații. Este cu totul 
neeconomic să construim noi 
spații productive pe care să le 
ținem neutilizate. Dispunem 
actualmente de circa 500 
mii de metri pătrați con
strucție, dar utilați în mod ne
corespunzător. Cred că nu este 
județ unde să nil existe hale 
neutilizate la capacitatea lor. 
Măsura la care m-am referit va 
asigura o mai bună folosire a 
mijloacelor financiare și mate
riale, creșterea eficienței econo
mice a investițiilor.

Este necesar ca fiecare comi
tet județean să analizeze, îm
preună cu conducerile întreprin
derilor, cu oamenii muncii, si
tuația spațiilor de producție 
existente și să propună măsuri 
în vederea dotării lor complete 
cu mașini și utilaje. Trebuie să 
se analizeze modul în care sint 
organizate chiar întreprinderile 
complet utilate. Și în aceste u- 
nități există posibilitatea ca, 
printr-o organizare mai rațio
nală a spațiului, a amplasării 
mașinilor, a fluxului de produc
ție, să se obțină spații supli
mentare, pe care să le dotăm cu 
mașini și utilaje, asigurînd o 
creștere mai rapidă a produc
ției.

Deci această măsură repre
zintă nu o reducere generală a 
investițiilor, ci o orientare a lor 
spre dotarea cu utilaje, cu ma
șini, pentru a se obține o spori
re mai rapidă a producției și o 
creștere mai mare a eficienței 
economice. In general, avem în 
vedere ca, în viitor, să nu mai 
alocăm fonduri pentru crearea 
de spații productive pînă nu a- 
sigurăm dotarea completă a spa
țiilor existente. Vom construi 
numai în măsura în care avem 
asigurate utilajele și mașinile 
necesare pentru noile spații. A- 
pelez la comitetele județene de 
partid să analizeze exigent, cu 
cel mai înalt spirit de răspun
dere, această problemă.

In planul pe 1974 se propun, 
de asemenea, un șir de măsuri 
noi cu privire la creșterea mai 
accentuată a eficienței econo
mice : reducerea cheltuielilor de 
producție și a consumurilor ma
teriale. încă exagerat de mari, 
creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produc
ției. In general, anul 1974 va tre
bui să marcheze o accentuare a 
preocupărilor pentru ridicarea 
eficienței economice, pentru îm
bunătățirea calitativă a întregii 
activități din economie.

(Continuare în pag. a lll-a)

Vineri, 16 noiembrie, a avut 
loc semnarea Declarației comu
ne cu . privire La vizita în Re
publica Socialistă România a 
delegației Partidului African al 
Independenței dirf Guineea-Bi
ssau și Insulele Capului Verde, 
condusă de tovarășul Aristides 
Pereira, secretar general al 
P.A.I.G.C.

Declarația comună a fost 
semnată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
de tovarășul Aristides Pereira, 
secretar general al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Biâsau și Insulele Ca
pului Verde.

„Rulmentur - Brașov

0 ÎNTREPRINDERE 
ÎN CARE TOȚI 

ÎNVAȚĂ
9

„La noi, unul din trei sala- 
riați este cuprins într-o formă 
de perfecționare profesională, 
dar de fapt fiecare muncitor, 
maistru, tehnician sau inginer, 
indiferent de gradul de califi
care sau locul de muncă pe care 
îl ocupă — învață, ne spune 
MIHAIL BANESCU, șeful com
partimentului învățămînt al în
treprinderii „Rulmentul" din 
Brașov. Intr-adevăr, în cei doi 
ani și . jumătate care au trecut 
de la intrarea în vigoare a Le
gii nr. 2 privind'perfecționarea 
pregătirii profesionale a lucră
torilor din unitățile socialiste de 
stat," aici, la „Rulmentul" s-a 
desfășurat o bogată activitate în 
această direcție. Dar nu cifrele 
cuprinse în situațiile întocmite 
cu multă grijă care atestă larga 
participare a salariaților la am
pla acțiune de perfecționare 
profesională organizată în între
prindere, nici studiul amănun
țit al tematicilor ne-a reținut a- 
tenția în primul rind. Ci felul în 
care. este cultivată la salariați 
deprinderea de a învăța, de a-și 
completa în permanență cunoș
tințele în funcție de necesitățile 
imediate sau de perspectivă ale 
producției.

Un experiment in 
pragul debutului 

ȘCOALA UNICĂ 
PE COMUNĂ

Cu începere din acest trimes
tru de studii, Ministerul Edu
cației și Invățămintului va or
ganiza, experimental, unități 
școlare pe comună — alcătuite 
din mai multe școli — iar în 
mediul urban, circumscripții 
școlare mai mari, care vor asi
gura o legătură mai strînsă în
tre învățămînt și activitatea 
eeonomico-socială și culturală. 
Ele vor contribui în principal 
la folosirea judicioasă a corpu
lui didactic, la buna coordonare 
a activităților educative desfă
șurate în rîndul elevilor, la mai 
buna distribuire a materialelor 
didactice, oferind cadrul priel
nic pentru generalizarea primei 
trepte a liceului. Organizarea 
școlii- unice pe comună urmă
rește realizarea. în perspectivă, 
a unor unități școlare puternice, 
concomitent cu acțiunea de sis
tematizare și modernizare xa lo
calităților rurale.

Potrivit precizărilor ministe
rului de resort, experimentul 
anunțat, se va efectua în jude
țele Brașov, Bihor, Maramureș, 
Dolj. Dîmbovița, Constanța. Ba
cău și în municipiul Bucu
rești. In fiecare județ, el va fi 
organizat într-un număr de 5 
pînă la 10 comune și în unele 
orașe stabilite de comun acord 
cu organele locale.

La solemnitatea semnării au 
fost de față membrii delegației 
Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, tovară

Declarația comună și alocuțiunile 
rostite la ceremonia semnării 

acesteia în pagina a ll-a

— La început, e drept, unii 
au privit reciclarea ca pe o cor
voadă, o activitate în plus meni
tă să le complice existența, dar 
pe parcurs s-au convins toți că 
ea aduce doar avantaje, atît 
pentru întreprindere cît și per
sonale, ne spune ing. Gheorghe 
Blaj, inspector principal cu pro
bleme de învățămînt. Spre sur
prinderea noastră cînd am des
chis primele cursuri de califi
care gradul Ii, au apărut mulți 
muncitori care n-au vrut să le 
urmeze. „La ce-mi mai trebuie 
mie școală?-N-am învățat des
tul ? M-am calificat o dată !“ 
Le-am explicat că urmînd aces
te cursuri vor putea continua 
apoi cu școala.de maiștri, că vor 
putea înainta în categorie. Dar 
n-am. reușit, să-i convingem pe 
toți. După un an au început în
să. să ne caute : „nu se mai

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a ll-a) 

Xi

CHIBZUINȚĂ 
ENERGETICĂ

de ACULIN CAZACU

Este tulburător să te gindești ce forță economică multipli
cată are un singur kilowat-oră economisit în fiecare locuință 
săptămînal, pe timp de un an : jumătate din producția anua
lă de energie electrică a gigantului de pe Argeș. Pare de 
necrezut, dar aceasta este realitatea. într-o epocă în care 
consumul energetic este de masă, fiecare strop economisit 
se înscrie vertiginos pe curba brusc ascendentă a releelor de 
chibzuință. Ne-am deprins, fără doar și poate, într-un timp 
istoricește scurt, să facem permanentă ordine în obiectivele 
construcției și producției. Tot astfel deprindem acum, mai 
temeinic, înțelegerea faptului că nu putem consuma oricum 
și oricît. Consumul de energie și combustibili nu este o va
riabilă independenta în raport cu produsul obținut. Dimpo
trivă, îi afectează acestuia structura, calitatea .și competitivi
tatea. Eșaparea de energie la proiectare, execuție și utiliza
re incorporează în produsul muncii un tribut de risipă irecu
perabil, ale cărui consecințe se acumulează exponențial 
în timp.

Se elaborează acum, peste tot în lume, două mari tipuri 
de strategii energetice. Prima, de natură fundamentală, vi
zează descoperirea și valorificarea pe scară industrială a unor 
noi surse de energie, cum ar fi cea nuclearo-electrică și cea 
solara. A doua, de natură operațională — nemijlocită, vizea
ză utilizarea maximală a resurselor clasice, eliminarea pier
derilor de energie la întreținerea și exploatarea utilajelor ac
tuale. Ambele direcții își găsesc expresie în recenta Hotâ- 
rîre a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. în legătură cu 
dezvoltarea energeticii și măsurile de economisire a combusti
bililor și energiei electrice. Creșterea impetuoasă a forțelor 
productive ale societății noastre reclamă, neîndoielnic, mă-

(Continuare în pag. a ll-a)

șii Jose de Figueiredo Araujo, 
membru al Comitetului Execu
tiv al P.A.I.G.C., ministru de

(Continuare în pag, a ll-a) >

Orașul 
necunoscut

(II)

de VALENTIN 
HOSSU-LONGIN

Nu-mi propusesem să fac 
serial din subiectul acesta, 
dar tocmai pentru că numi
sem, printre necunoscutele 
orașului, și muzeele, fără a 
demonstra fenomenul, am 
fost invitat la un dialog ce-1 
credeam banal, „de servi
ciu", precum se organizează 
destule așa-zise mese ro
tunde pe tema „ce bine ar 
fi dacă ar fi". Eram cîțiva 
gazetari și mulți tineri cer
cetători de la principalele 
instituții muzeistice din ța
ră, aflați la un stagiu de 
perfecționare ; discuții —
(Continuare în pag. a IV-a)
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Semnarea Declarației comune cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației Partidului African al Independenței

• MĂSURI • INIȚIATIVE • REALIZĂRI •

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde si imiiciii intimii
(Urmare din pt/g. I)

stat însărcinat cu problemele 
Secretariatului General al gu
vernului, dr. Fidelis Almaria, 
membru al Consiliului Superior

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Pereira,
Dragi tovarăși,
Semnarea Declarației comu

ne intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul African al In
dependenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde re
prezintă un moment important 
in relațiile dintre partidele și 
statele noastre. Este de fapt a 
doua declarație pe care o sem
năm. Este însă prima declara
ție pe care o adoptăm in co
mun după proclamarea ca stat 
a Republicii Guineea-Bissau. A- 
ceastă declarație, semnată de 
secretarii generali ai celor două 
partide, reprezintă un document 
care1 pune pe baze noi și rela
țiile dintre statele noastre. De 
altfel, în cadrul acestei decla
rații se arată că între Româ
nia și Republica Guineea-Bis
sau .se vor stabili relații diplo
matice la nivel de ambasadă, 
în această declarație, pe lingă

DECLARAȚIE COMUNĂ
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, o delegație a Partidului 
African al Independenței dih 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), con
dusă de tovarășul Aristides Pe
reira, secretar general al parti
dului. a făcut, in perioada 12— 
16 noiembrie 1973. o vizită de 
prietenie în Republica Socia
listă România. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Jose de 
Figueiredo Araujo, membru al 
Comitetului Executiv al 
P.A.I.G.C.,. ministru de stat În
sărcinat cu problemele Secreta
riatului General ăl guvernului, 
dr. Fidelis Almada, membru al 
Consiliului Superior al 
P.A.I.G.C,, ministru al justiției 
și al populației, și Mane An- 
soumane, activist al P.A.I.G.C.

Delegația P.A.I.G.C., condusă 
de tovarășul Aristides Pereira, 
at avut întîlmri și convorbiri cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. La convor
biri au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil. membru ăl Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., general-colo- 
nel Ion Coman, membru al 
C.C. ai P.C.R., șef de secție ța 
C,C, a] P.C.R.. Constantin Vâ- 
siliu, adîunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, a-a 
procedat la un schimb de ve
deri și de informații, abordin- 
du-se’ probleme privind activi
tatea actuală a celor două par
tide, dezvoltarea legăturilor de 
prietenie, colaborare și solidari
tate dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Guineea- 
Bissau, situația internațională 
contemporană, lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru pace și progres.

Reprezentanții celor două par
tide au relevat că evoluția vie
ții politice internaționale din 
zilele noastre confirmă, înțru- 
totui, valabilitatea și justețea 
aprecierilor cuprinse in Comu
nicatul Comun semnat anul tre
cut, la Buuuxești, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu și . 
fosiol secretar general . al 
P.A.I.G.C.. Amilcar Cabrai, re
gretatul conducător al luptei 
naționale pentru eliberare na
țională și socială, împotriva co
lonialismului și imperialismu
lui. prieten al poporului român, 
al României socialiste.

Subliniind marea însemnătate 
a vizitei în România socialistă 
prietenă a primei delegații a 
P.A.I.G.C după proclamarea Re
publicii Guineea-Bissau, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a salutat 
și felicitat cu căldură, in nu
mele . C.C. al P.C.R. și al po
porului român, pe toți militan- 
ții P.A.I.G.C., întregul popor 
din Guineea-Bissau pentru vic
toria obținută. adresintîu-le, 
totodată, urări de deplin success 
ia lupta pentru eliberarea to
tală a patriei de sub jugul colo
nial, pentru ridicarea bunăstării 
lor materiale și spirituale. De 
comun acord, s-a apreciat vizita 
delegației P.A.I.G.C. ca un mo
ment remarcabil iii raporturile 
de solidaritate, prietenie și co
laborare dintre P.C.R. și 
P.A.I.G.C., dintre Republica So
cialistă România și Republicii 
Guineea-Bissau, eare deschide 
largi perspective conlucrării bi
laterale pe termen, lung.

Secretarul general al P.C.R. a 
evidențiat solidaritatea deplină"' 
și sprijinul activ al poporului 
român față de lupta justă a 
poporului din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde pen
tru lichidarea dominației colo
nialiste portugheze, pentru liber
tate și independență națională, 
în numele Partidului Comunist 
Român, al României socialiste,, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
asigurat pe oaspeți de întregul 
sprijin în vederea obținerii vic
toriei complete împotriva ră

al P.A.I.G.C.. ministru al justi
ției și populației.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pa
nă, Virgil Trofin, Ilie Verde-ț,

afirmarea principiilor care stau 
la baza relațiilor dintre parti
dele noastre, pe lîngă expri
marea solidarității în lupta îm
potriva colonialismului și neo
colonialismului, pe lingă reafir
marea faptului că Partidul Co
munist Român, poporul român 
au acordat ajutor și sînt hotă- 
rîte să-l acorde și in continuare 
poporului din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde și 
Partidului African al Indepen
denței care conduce lupta a- 
cestui popor, noi ne angajăm 
de a face totul pentru a con
tribui la victoria cit mai rapidă 
a poporului din Guineea-Bis
sau, pentru afirmarea indepen
denței și suveranității sale.

Totodată, în declarație stabi
lim dezvoltarea colaborării în 
toate domeniile de activitate, 
atît bilateral, cit și pe plan in
ternațional, în lupta împotriva 
politicii imperialiste de forță și 
dictat, pentru afirmarea în lume 
a politicii noi, de egalitate și

mășițelor colonialismului portu
ghez, pentru consolidarea nou
lui regim social, pentru înfăp
tuirea unui stat unificat, inde
pendent și pașnic.

Tovarășul Aristides Pereira a 
evidențiat înalta prețuire pe 
care militanții și conducerea 
P.A.I.G.C., poporul său o dau 
ajutorului permanent, pe plan 
politic, diplomatic, moral și ma
terial, acordat de P.C.R., de po
porul român luptei de elibe
rare națională din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde, exprimînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calda lor re-., 
cunoștință pentru acest larg și 
consecvent sprijin frățesc.
Secretarul general al 

P.A.I.G.C. a adresat P.C.R., po
porului român calde felicitări 
pentru marile realizări în dez
voltarea economico-socială și 
cultural-științifică a țării, în 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual și a exprimat 
cele mai bune urări de succes 
în opera de. edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Tovarășul Aristides Pereira a 
subliniat activitatea consecven
tă și eforturile susținute depuse 
de P.C.R., de Republica Socia
listă România pe arena inter- 
națională în interesul triumfu
lui în întreaga lume al • idealu
rilor de pace și progres, al lup
tei împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, a oricăror forme de do
minație. pentru securitate și 
înțelegere între popoare.

în acest context, tovarășul 
Aristides Pereira a salutat vi
zita președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România în opt state din Afri
ca, apreciind-o ca un sprijin și 
o încurajare nu numai pentru 
popoarele țărilor respective, dar 
și pentru poporul Guineii-Biss- 
au. Oaspetele a formulat o apre
ciere asemănătoare cu privire 
la recenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in țările din 
America Latină.

în cursul convorbirilor, au 
fost evocate bunele relații sta
bilite de mai mulți ani între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde, la statorni
cirea cărora o contribuție de 
seamă au avut-o întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și reprezen
tanții conducerii P.A.I.G.C. Păr
țile s-au pronunțat pentru ex
tinderea și diversificarea cola
borării, pe baza deplinei egali
tăți, a stimei și înțelegerii reci
proce, între P.C.R. și P.A.I.G.C., 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea-Biss
au, în interesul celor două po
poare, al unității întregului 
front antiimperialist.

în acest cadru s-a hotărit 
crearea unei, comisii mixte de 
colaborare intre Republica So
cialistă 1 România și Republica 
Guineea-Bissau însărcinată cu 
analiza problemelor de colabo
rare politică, economică, tehnică, 
și culturală și in alte domenii 
dintre cele două țări și care să 
prezinte propuneri corespunză
toare. Totodată, s-a căzut de 
acord cu privire la continuarea 
sprijinirii Republicii Guineea- 
Bissau in pregătirea și formarea 
de cadre în diverse sectoare ale 
vieții economice și sociale.

în temeiul actului de recu
noaștere oficială de către Re
publica Socialistă România a 
noului stat Republica Guineea- 
Bissau și al dorinței comune de 
a dezvolta relațiile bilaterale de 
colaborare, de a adinei prietenia 
și cunoașterea reciprocă dintre 
cele două popoare, părțile au 
hotărit să se stabilească ime
diat relații diplomatice între 
cele două state, la nivel de am
basadă. în legătură cu aceasta 
s-a convenit să fie dat publici- 
tații un comunicat comun.

Reprezentanții celor două 
partide au subliniat cu deplină 
satisfacție că acordurile la care 
s-a ajuns în timpul convorbiri
lor constituie factori importanți 
pentru dezvoltarea relațiilor vi
itoare dintre cele două țări^și 
partide, au manifestat hotărîrea 

Maxim Berghianu, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Constantin 
Băbălău. Cornel Burtică. Miron 
Constantin eseu, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Ștefan Andrei, general 
colonel Ion Coman, membru al 

respect între toate națiunile lu
mii, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a fi pe 
deplin stăpîn pe destinele sale. 
Pornind de la toate aceste con
siderente înscrise în declarația 
comună, apreciez că ea consti
tuie un moment de o impor
tanță deosebită pentru relațiile 
dintre partidele și popoarele 
noastre șî că va contribui, mult 
la dezvoltarea colaborării vii
toare.

Doresc să exprim și cu acest 
prilej felicitări Partidului Afri
can al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, întregului dv. popor cu 
prilejul constituirii republicii 
și proclamării independenței ! 
Vă urez succes deplin in lupta 
pentru izgonirea definitivă a 
colonialiștilor, pentru consolida
rea și dezvoltarea independen
ței și suveranității statului !

Sint convins că colaborarea 
noastră corespunde pe deplin 
atît intereselor partidelor și po
poarelor noastre, cit și cauzei 
generale a dezvoltării progre
siste a omenirii, a luptei antiim
perialiste, anticolonialiste, a 
păcii și colaborării între po
poare.

încă o dată urez poporului 
din Guineea-Bissau succese de
pline în întreaga sa activitate, 
bunăstare și fericire! (Aplauze).

de a le transpune în viață, de 
a prospecta și alte căi de extin
dere a relațiilor lor bilaterale.

în vederea aducerii la înde
plinire a prevederilor prezentei 
Declarații, Republica Socialistă 
România și Republica Guineea- 
Bissau declară hotărîrea lor co
mună de a aprofunda și lărgi 
consultările dintre ele la toate 
nivelurile. S-a evidențiat că, in 
condițiile actuale, colaborarea 
dintre cele două partide, state 
și popoare se înscrie în contex
tul luptei generale împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru a- 
sigurarea dreptului popoarelor 
de a fi pe deplin stăpine pe 
destinele lor.

Cele două părți au evidențiat 
că mutațiile importante ce au 
loc în viața politică și socială a 
lumii, schimbările în raportul 
de forțe pe plan internațional 
creează condiții tot mai favora
bile rezolvării problemelor în 
interesul popoarelor și impune, 
totodată, activizarea și intensi
ficarea eforturilor maselor popu
lare, ale celor mai largi forțe 
sociale în lupta pentru salvgar
darea păcii, pentru rezolvarea 
diferendelor dintre state, exclu
siv pe cate politică, pentru li
chidarea focarelor de război și 
tensiune, pentru construirea 
unor relații interstatale noi, ba
zate pe egalitate și respect reci
proc.

Pornind de la rezultatele ob
ținute in efortul general de 
îmbunătățire a climatului poli
tic internațional, ambele părți 
au apreciat că noul- curs spre 
destindere și colaborare a avut 
influențe pozitive în afirmarea 
pe arena internațională a miș
cărilor de eliberare, favorizează 
•succesul luptei popoarelor pen
tru pace, libertate, independen
ță națională și o viață mai 
bună.

A fost salutată, cu profundă 
satisfacție, recunoașterea de că
tre Adunarea Generală a O.N.U. 
a statului suveran Guineea-Bi
ssau, a mișcărilor de eliberare 
din Angola și Mozambic ca re
prezentante unice și legitime ale 
popoarelor lor, precum și cere
rea ca trupele coloniale agresoa
re portugheze să se retragă ime
diat din teritoriul ocupat în 
mod ilegal, să se ia toate mă
surile ce se impun pentru resta
bilirea integrității teritoriale a 
Republicii Guineea-Bissau.

Reprezentanții P.C.R. și 
P.A.I.G.C. au relevat de comun 
acord contribuția însemnată pe 
care o aduc lupta eroică și ma
rile victorii cucerite de popoa
rele aflate încă sub dominația 
colonială la apariția și afirma
rea prefacerilor progresiste, re
voluționare in viața internațio
nală. Părțile au subliniat rolul 
de mare importanță pe care il 
are ajutorul dat de țările so
cialiste, de celelalte forțe antiim
perialiste popoarelor care luptă 
pentru eliberare națională, îm
potriva dominației coloniale. 
S-a evidențiat însemnătatea și 
necesitatea intensificării spriji
nului acordat de către largi 
cercuri democratice, progresiste, 
inclusiv cercuri politice oficia
le, cauzei juste a popoarelor 
angajate în bătălia pentru sal
varea ființei naționale, pentru 
eliberare și independență, pen
tru abolirea anacronicelor re
gimuri coloniale.

Reafirmihd solidaritatea lor 
deplină cu popoarele din Ango
la. Mozambic și din alte terito
rii aflate sub dominație străi
nă, cele două părți au eviden
țiat că stadiul nou, favorabil 
luptei de eliberare națională 
impune intensificarea acțiunilor 
pe plan militar, politic și di
plomatic pentru cucerirea inde
pendenței naționale. Părțile au 
subliniat rolul însemnat pe care 
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C.C. al P.C.R., șef de secție la
C.C. al P.C.R., Constantin Va- 
siliu, adiu.net de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

După semnarea Declarației 
comune, tovarășii Nicolae

Cuvîntul tovarășului
ARISTIDES PEREIRA
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Ajunși la capătul vizitei noas

tre în România, aș dori, în nu
mele delegației mele, să exprim 
aici întreaga noastră recunoștin
ță și întreaga noastră gratitudi
ne pentru modul cordial și a- 
'micăl in care am fost primiți 
in frumoasa dumneavoastră ța
ră, precum și pentru modtil în 
care s-au desfă.șurat toate con
vorbirile noastre, care dovedesc 
întreaga noastră comunitate de 
opțiuni și de puncte de vedere. 
Astfel, am ajuns la semnarea 
acestui document a cărui impor
tanță a fost atât de bine subli
niată de tovarășul Ceaușescu. 
Noi sintem foarte oonștienți de 
însemnătatea acestui document 
de importanță istorică in aceas
tă fază a luptei noastre după 
proclamarea statului.

Noi știm că acest document 
va contribui în mod eficace la 

îl au unirea celor mai largi 
forțe interne, promovarea și 
consolidarea unei ample cola
borări pe plan național, pe dea
supra oricăror deosebiri de ve
deri, împotriva dominației străi
ne, pentru asigurarea succesu
lui luptei anticolonialiste, pen
tru emancipare națională. Ele 
s-au pronunțat pentru dreptul 
imprescriptibil al acestor po
poare de a utiliza și îmbina 
toate căile și mijloacele de 
luptă, inclusiv lupta armată, 
pentru a scutura jugul asupri
rii străine, pentru a-și alege 
libere calea dezvoltării, regimul 
social.

A fost condamnată cu notă- 
rire politica de discriminare ra
sială și de apartheid dusă de re
gimurile rasiste din Rhodesia și 
Africa de Sud, exprimindu-sc 
solidaritatea cu lupta justă a 
popoarelor din această regiune 
a lumii pentru asigurarea drep
tului la autodeterminare, pentru 
lichidarea practicilor . rasiste, 
pentru o viață liberă și demnă.

în cadrul schimbului de ve
deri, reprezentanții T.C.R. și 
P.A.I.G.C. au reînnoit atașa
mentul și sprijinul celor două 
partide față de statele africane 
care se pronunță pentru o dez
voltare economico-socială de 
sine stătătoare. De asemenea, 
s-a reafirmat solidaritatea cu 
lupta popoarelor latino-ameri- 
cane pentru întărirea indepen
denței și suveranității națio
nale, împotriva monopolurilor 
străine, (pentru preluarea și 
utilizarea, în folosul propriu, 
a patrimoniului național, pen
tru un viitor de pace și prospe
ritate.

în spiritul solidarității stator
nice cu lupta popoarelor din 
Indochina împotriva interven
ției imperialiste, cete două părți 
și-au exprimat satisfacția pen
tru încetarea războiului din 
Vietnam și încheierea acor
durilor de pace de la Paris, și 
pentru realizarea Acordului pri
vind restabilirea păcii și înțe
legerii naționale în Laos. Au 
fost reafirmate sentimentele de 
solidaritate cu lupta pe care 
poporul khmer, sub conducerea 
GRUNK, o duce pentru făuri
rea unei Cambodgii libere 
și independente. Părțile au a- 
preciat că trebuie făcut totul 
pentru a se pune capăt inter
venției străine în Vietnam, în 
întreaga Indochină, pentru res
pectarea deplină a acordurilor 
cu privire la Vietnam și Laos, 
astfel ca popoarele vietnamez, 
laoțian și cambodgian, greu în
cercate de război, să se poată 
consacra refacerii și dezvoltă
rii economice și sociale inde
pendente.

Părțile și-au exprimat satis
facția pentru rezultatele obți
nute pe calea securității euro
pene, pentru soluționarea unui 
șir de probleme între statele 
europene, pentru faptul că s-a 
ajuns la desfășurarea primelor 
etape ale Conferinței general- 
europene, proces care a exerci
tat și va exercita o influență 
pozitivă atit pe continentul eu
ropean, cit și in întreaga lume. 
Ele consideră că realizarea 
unui regim de securitate și 
cooperare în Europa trebuie să 
ducă la inaugurarea unei poli
tici noi pe continent, la crearea 
garanției că fiecare popor se va 
dezvolta în mod liber, potrivit 
propriilor interese, la extinde
rea colaborării multilaterale pe 
plan economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte domenii 
între țările europene.

în cursul convorbirilor, s-a 
manifestat hotărîrea ambelor 
partide de a contribui la stin
gerea tuturor focarelor de con
flict și tensiune, in interesul 
cauzei păcii, libertății și secu
rității internaționale.

Exprimînd profunda îngrijo

Ceaușescu și Aristides Pereira 
s-a felicitat călduros, îmbrăți- 
șîndu-se prietenește.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Aristides Pereira au rostit 
scurte alocuțiuni.

întărirea afirmării statului nos
tru pe plan internațional.

Deci, noi plasăm semnarea a- 
cestui document în cadrul aju
torului pe eare l-am primit în
totdeauna din partea României 
și sintem absolut încredințați 
de aducerea la îndeplinire a 
angajamentelor asumate prin a- 
cest document. Nu numai că ne 
■angajăm să respectăm aceste 
angajamente asumate în aceste 
documente, dar credem că da
toria noastră în acest moment 
este de a face tot ce ne stă în 
putință pentru a accelera lupta 
și a desăvîrși eliberarea totală 
a țării noastre, pentru ca să pu
tem dezvolta și mai bine rela
țiile care s-au statornicit intre 
țările noastre pe baze no-i. Pe 
de altă parte, dorim să urăm 
poporului român să obțină cele 
mai mari succese în continuarea 
celor obținute pînă acum în e- 
dificarea patriei socialiste și 
pentru progresul și fericirea tu
turor. (Aplauze).

rare față de perpetuarea con
flictului din Orientul Apro
piat, reprezentanții P.C.R. și 
P.A.I.G.C. au apreciat că este 
necesar să se acționeze consec
vent pentru consolidarea încetă
rii focului, în spiritul recentelor 
rezoluții ale Consiliului de 
Securitate și al acordului sem
nat de Egipt și Israel. Instau
rarea unei păci drepte și dura
bile in Orientul Apropiat, după 
părerea P.C.R. și P.A.I.G.C., este 
posibilă pe calea unei soluțio
nări politice, care să ducă la 
retragerea trupelor israeîîene 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, la re
cunoașterea suveranității națio
nale și garantarea integrității 
teritoriale a tuturor statelor din 
zonă, ia rezolvarea problemei 
populației palestiniene, în con
formitate cu aspirațiile sale na
ționale legitime.

Statornicirea în lume a unui 
climat de pace, securitate și în
țelegere impune participarea 
activă a tuturor statelor la so
luționarea în interesul popoare
lor a problemelor complicate 
din lume, intensificarea luptei 
maselor populare, a celor mai 
largi forțe antiimperialiste, care 
să-și spună hotărit cuvîntul în 
toate problemele majore ale 
contemporaneității, să acționeze 
cu fermitate și vigilență împo
triva reacțiunii interne și inter
naționale, a imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis
mului, pentru afirmarea unor 
noi principii în raporturile în
tre state, parte integrantă a 
luptei Împotriva vechii politici 
de forță, dictat și agresiune.

P.C.R. și P.A.I.G.C. consideră 
că singura bază pe care se poa
te asigura o pace trainică și în
făptui securitatea în lume este 
democratizarea vieții politice 
internaționale, respectarea și 
aplicarea în relațiile dintre sta
te a principiilor cvasiunanim 
recunoscute ale egalității în 
drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, nere- 
curgerii la forță și amenințarea 
cu forța. Cele două , părți au 
evidențiat necesitatea creșterii 
rolului O.N.U. în soluționarea 
problemelor actuale ale vieții 
internaționale, in soluționarea 
problemelor litigioase dintre 
state pe cale pașnică, în accele
rarea procesului de lichidare a 
colonialismului și rasismului, în 
apărarea dreptului fiecărui po
por de a fi stăpînul propriilor 
destine.

Părțile consideră că un obiec
tiv esențial al întăririi securită
ții internaționale îl constituie 
intensificarea eforturilor tutu
ror statelor, ale opiniei publice 
și ale maselor populare pentru 
realizarea de măsuri concrete în 
domeniul dezarmării generale, 
în primul rînd al dezarmării 
nucleare.

P.C.R. și P.A.I.G.C. au eviden
țiat marea însemnătate pe care 
o are, în prezent, întărirea uni
tății și solidarității tuturor ță
rilor socialiste, a mișcării mun
citorești, a forțelor revoluționa
re, democratice, antiimperialiste 
din întreaga lume, în lupta îm
potriva politicii de forță, dictat 
și agresiune a imperialismului, 
pentru triumful idealurilor li
bertății, independenței naționale 
și democrației, pentru progres 
economic și social, pentru pace, 
înțelegere și cooperare pașnică, 
echitabilă între popoare.

Convorbirile și întîlnirile din
tre reprezentanții P.C.R. și ai 
P.A.I.G.C. s-au desfășurat în 
tradiționala atmosferă de cor
dialitate și solidaritate militan
tă. corespunzătoare relațiilor de 
strinsă prietenie și colaborare 
statornicite între cele două par
tide.

In întreaga țara s-a declanșat o puternica bătălie împo
triva consumurilor iraționale, a risipei Și pierderilor, pentru 
economisirea energiei electrice și a combustibililor, bătălie 
în eare sint antrenați milioane de oameni, întregul popor. Ca 
in toate acțiunile de importanța majoră, menite sâ contribuie 
la accelerarea procesului de edificare a societății socialiste 
multilateral-dezvoltate, și în acest caz chemarea partidului a 
constituit un puternic imbold pentru masele de oameni ai 
muncii. De pe acum, în nenumărate întreprinderi industriale 
și în diverse alte unități economice se înregistrează rezultate 
remarcabile care laolaltă pun în lumina eforturile întregului 
popor pentru gospodărirea cit mai chibzuită a resurselor 

p energetice, a energiei și combustibililor.

ȘARJE DE METAL.
CU CONSUMURI REDUSE
• Hunedoara
în primele 10 luni ale anului 

siderurgiștîi de la Hunedoara 
au economisit peste două mili
oane kWh energie electrică. în 
lumina prevederilor recentei ho- 
tăriri a Comitetului Executiv, 
programul inițial de măsuri este 
completat eu noi măsuri. O a- 
tenție deosebită se acordă revi
zuirii instalațiilor în vederea 
măririi randamentului de func
ționare, programării riguroase a 
consumului de energie în toate 
secțiile de producție. De aseme
nea, vor fi scoase din funcțiune 
instalațiile cu productivitate re
dusă și consum mare de-curent 
electric. Pe de altă parte se va 
extinde și generaliza experiența 
bună dobîndită de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din sec
torul furnale, care au redus, în 
ultimul timp, consumul tehno
logic, cu 0,50 kWh energie elec
trică pe tona de fontă. De ase
menea, se apreciază deosebit de 
valoroasă, pentru a fi extinsă 
inițiativa pornită de curind la 
oțelăria electrică sub genericul 
„în fiecare zi, fiecare echipă să 
producă 50.0 kg de oțel cu ener
gie electrică economisită”. Din 
evidența zilnică a consumurilor, 
la nivelul întregii secții se pot 
elabora in fiecare lună mai 
mult de 180 tone de metal cu 
un consum de energie electrică 
micșorat echivalat la circa 
120 000 kWh.

In vederea gospodăririi mai 
eficiente a resurselor energeti
ce, siderurgiștîi din Hunedoara 
fac intense pregătiri pentru in- 
suflarea oxigenului și Ia cup
toarele de oțel de 50 de tone.

• Reșița
Prin înlocuirea arzătoarelor 

de la cuptoarele oțelăriei și 
modernizarea celor destinate

„Rulmentul" — Brașov
(Urmare din pag. D

fac astfel de cursuri ?“ Au văzut 
că muncitorii, colegii lor care 
pină nu demult erau egali cu 
ei „și la bani și la pricepere", 
le-au ’ . .-o mult înainte.

— 3" înțelegem că acum nu 
mai aveji astfel de cazuri ?

— Mai avem, dar de altă na
tură. Cei care n-au împlinit încă 
doi ani de cînd au devenit mun
citori, nu prea vin la cursurile 
de ridicare a calificării, se con
sideră uneori destul de bine 
pregătiți. Pentru a-i convinge 
că mai au multe de învățat, 
maiștrii le repartizează din cind 
in cind și niște sarcini mai 
grele de care nu se pot achita. 
Pe urmă le explică ce trebuie 
să mai învețe pentru a putea 
executa fără dificultate și opera
țiile sau piesele respective.

Din discuțiile avute cu maiș
trii Viorel Butum și Ștefan Ca- 
bel de la secția rectificare, pre
cum și cu ing. Ion Peticilă, șef 
adjunct al secției strungărie, am 
aflat că orice abatere de la teh
nologie sau rebutare a unor pie
se este explicată în primul rînd 
prin nivelul de pregătire profe
sională al celor în cauză.

— Cînd văd că unul din bă
ieți dă sistematic rebuturi, caut 
cauza, i-o lămuresc, și-i spun 
ce și unde trebuie să mai citeas
că, ne declară maistrul Viorel 
Butum. La fel facem și cu cei 
care nu-și realizează norma.

— Această preocupare nu se 
referă numai la cei aflați în curs 
de perfecționare la locul de 
muncă sub îndrumarea șefului 
direct, ci la toată lumea, preci
zează ing. Gh. Blaj. De altfe., 
trebuie să vă spun că nu facem 
perfecționare de dragul perfec
ționării. „Elevii" noștri sint 
foarte incomozi : nu-i poți obli
ga să învețe decit ceea ce le este 
într-adevăr de folos. în al doilea 
rînd, pentru a le putea menține 
viu interesul am început sâ fo
losim mijloace moderne, expre
sive de instruire. în locul schi
telor făcute cu creta pe tablă 
folosim diapozitive color, iar 
conferințele despre o profesie 
sau alta sînt substituite de filme 
documentare. Am înlocuit aproa
pe toate lecțiile tip ședință cu 
expuneri scurte de cel mult 30 
minute in care un specialist co
mentează un set de diapozitive 
color. Avem astfel de seturi de 
diapozitive pentru toate profe
siile specifice întreprinderii 
noastre. ,

în paralel se organizează frec
vent și lecții practice. Partea 
teoretică, de tehnologia mese
riei sau legată de aprofundarea 
unor cunoștințe cerute de munca 
fiecăruia se face mai mult indi
vidual.

Dar să-i ascultăm pe tineri, 
să vedem ce cîștig au avut ei de 
pe urma perfecționării profe
sionale la care au participat ?

— înainte de a urma aceste 
cursuri chemam reglorul pentru 
orice fleac pentru că nu stăpî- 
neam mașina, nu îi cunoșteam 
atît de amănunți^ funcționarea 
ca acum, ne spune rectificato
rul Ghiță Ispășescu.

•— Eu, ca reglor, ne declară 
Constantin Cocioabă, mă des
curcam destul de bine, credeam 
că știu să reglez orice mașină 

încălzirii Ifngourilor de la lami
noare, prin utilizarea integrală 
a gazului de furnal și îmbună
tățirea izolației la agregatele cu 
foc continuu și, alte asemenea 
măsuri, siderurgiștii de la Re
șița au economisit în cursul a- 
cestui an 23 000 tone combusti
bil convențional și 1,3 milioane 
kWh energie electrică, în condi
țiile realizării celei mai înalte 
producții de metal din istoria 
combinatului. Alte măsuri cu 
caracter tehnico-gospodăresc, a- 
flate în curs de aplicare în ca
drul combinatului siderurgic 
Reșița, au în vedere reducerea 
consumului de combustibil con
vențional cu 1,5 kg pe tona de 
oțel, 2 kg cocs metalurgic pe 
tona de fontă și 1,4 kWh ener
gie electrică pe tona de lami
nate, calculat la producția anu
lui viitor.

Ce și-a propus cel mai mare distribuitor 
de energie electrică din țară

Cel mai • mare distribuitor de 
energie electrică din tară 
— I.D.E.B. — va economisi în 
cursul acestui an 36 milioane 
kWh fără să afecteze activitatea 
industriei Capitalei și nici con
sumul casnic. în acest scop, încă 
de la începutul anului s-au în
treprins o serie de măsuri pri
vind îmbunătățirea regimului de 
distribuție a electricității, prin 
modernizarea rețelelor de ten
siune, așezarea pe criterii de e- 
conomicitate a iluminatului pu- 

din secție. Știam într-adevăr ce 
am de făcut, dar executăm re
glajele mai mult mecanic, fără 
să înțeleg de ce fac așa și nu 
altfel. După cursurile astea de 
perfecționare stăplnesc mai bine 
meseria. Dar încă nu destul. 
Mi-am dat seama că trebuie să 
cunoaștem și funcționarea ma
șinilor, construeția lor. Toate 
utilajele pe oare le vedeți aici 
sint cu comandă electronică și 
acționare electro-hidraulică. în 
continuare aș vrea să învăț pe 
lingă lucrurile care țin de me
seria mea și reglajul mecanic și 
electric. Mi-ar fi de mare folos 
să le știu.

— Peste cel mult o săptămînă 
se va deschide un curs pentru 
reglori, un curs pe care îl pre
gătim de mai bine de un an, ne 
spune ing. Vasile Cîmpeanu, șe
ful secției rectificare. El va răs
punde pe deplin acestor dorin
țe ale muncitorilor. în aceste 
zile vom avea gata multiplicată 
„Cartea reglorului rectifica tor 
o lucrare de aproape 400 de pa

CHIBZUINȚĂ
ENERGETICĂ

(Urinare din pag. I)
suri sistematice de control și dirijare în registrul cheltuielilor 
de energie și combustibili. Ea reclamă, totodată, printr-un 
arc reflex, care depășește cadrul practicii economice, stimu
larea și cristalizarea unor noi dimensiuni ale conștiinței și 
deprinderilor economice ale tuturor cetățenilor, mai vîrstnici 
sau mai tineri. încep să cred, dat fiind că preocuparea pen
tru consolidarea potențialului energetic al țârii nu este o 
treabă de conjunctură, ci una de structură, de concepție 
elastică șî fecundă, că este nevoie de întregirea evantaiului 
de laturi ale educației, incluzîndu-se acolo, in deschiderea 
sa pe scara vîrstelor, componentele formației economice de 
masă. Gîndirea și acțiunea largă, a tuturor, în spiritul legi
lor economice poate amplifica nemărginit efectele operației 
exclusiv tehnice de barare a căilor pe care se scurg, fără 
acoperire' în eficiență, combustibili și energie. Hotărîrea o- 
mintitâ îndeamnă, fără înconjur, la stăruință și spirit de răs
pundere în manipularea tuturor pîrghiilor de sporire a poten
țialului nostru energetic, cheamă la formarea unei opinii de 
masă împotriva risipei, pentru dezvoltarea spiritului de eco
nomie în rîndurile oamenilor muncii, ale întregii populații. 
Factorii tehnologici și cei umani ai creșterii economice pot și 
trebuie sâ se afle într-o stare de convergență. Vectorii care 
desemnează sensurile acțiunii lor se înscriu în aceeași arie a 
descoperirii și utilizării tuturor resurselor de care dispunem 
pentru a evolua eficient Putem înțelege foarte bine câ efectul 
multiplicat al kilowatului Economisit este cu atît mai mare 
cu cît în el se cuprinde și o dimensiune sporită o conștiinței 
noastre. Măsurile preconizate de partidul comuniștilor ne 
demonstrează încă o dată că nu putem gîndi doar specula
tiv, în afara imperativelor practicii, că faptul superior de 
conștiință are inserție în realitate, refuzînd tribulația decla
matorie și strict deductivă. Acolo, Io nivelul tangenței empi
rice a chibzuințe! economice cu rezerva energetică se naște 
forța propulsivă a conștiinței, se degajează cealaltă forma 
de energie, cea umană, conștientă de sine șî bazată pe co
incidența dintre reflectarea stărilor și transformarea lor. Mâ 
bucură sâ văd că realismul constructiv ol politicii noastre 
economice are prelungiri pînă la cele mai fine acte ale de
venirii personalității fiecăruia, prin educare și autoeducate-

Producătorii 

in primele rinduri 
înțelegînd în. tel mai înalt 

grad eforturile care se fac asîă2i 
pentru asigurarea energiei elec
trice, atît de necesară econo
miei naționale, muncitorii și 
specialiștii Hidrocentralei de la 
Porțile de Fier, cea mai mare 
sursă energetică a țării, au eco
nomisit anul acesta 3 209 OOfl 
kWh. Din consumul de curent 
electric prevăzut pentru 
funcționarea utilajelor și in
stalațiilor și iluminatul a- 
cestei unități. Acest rezultat a. 
fost posibil ca urmare a măsu
rilor întreprinse în direcția pre
venirii și eliminării risipei și a 
dimensionării raționale a consu
mului pe schimburile de pro
ducție.

★
La rindul lor, colectivele în

treprinderii de rețele electrice 
București a obținut de la înce
putul anului și pînă acum, o re
ducere a consumurilor la trans
portul și distribuția energiei e- 
lectrice evaluată Ia 4 041 MWh, 
echivalentă cu 1 536 tone de 
combustibil convențional. Prin
cipalele surse ale acestei impor
tante economii le-au constituit 
scoaterea de sub tensiune, în a- 
fara orelor de vîrf, a transfor
matoarelor prevăzute să func
ționeze numai la aceste ore. în
locuirea transformatoarelor în
cărcate cu mai puțin de 70 U 
sută din puterea nominală cu 
altele de putere mai mică, 
locuirea a 97 kilometri de coste 
doctori subdimensionat!.

blic și altele, măsuri amplifi
cate prin noile propuneri făcute 
recent, în cadrul adunării ;de 
partid a comuniștilor de la în> 
treprinderea de distribuție - r>ia 
energiei electrice din București, 
între altele se are în vedere asi
gurarea funcționării economice a 
transformatoarelor cu care sînt 
echipate stațiile electrice, înlo
cuirea cablurilor necorespunză
toare din punct de vedere al 
secțiunii, stabilirea tmor scheme 
optime de alimentare a ma
rilor consumatori și altele.

gini, elaborată de un colectiv 
de ingineri de la noi din între
prindere tocmai în acest scop. 
Mașini bune avem, dacă reușim 
să ne pregătim temeinic reglo- 
rii înseamnă că toate vor func
ționa mai bine, vor fi mai puține 
întreruperi, iar In final, produc
tivitatea va crește. Muncitorii 
care lucrează la aceste mașini 
sint de fapt operatori, doar su
praveghează. De reglori depin
de totul. Ii vom pregăti temei
nic. Am scos această carte să 
aibă din ce citi, să aibă pe ce 
să studieze. Vom pune mare 
bază desigur și pe lecțiile 
practice.

Aceeași concordanță Intre do
rințele de perfecționare ale 
muncitorilor și conținutul cursu
rilor organizate sau în cur de 
organizare am întîlnît-o și la 
secția strungărie. Și ceea ce 
este mai important, toate aceste 
eforturi de îmbogățire a cunoș
tințelor profesionale ale tuturor 
salariaților izvorăsc din nece
sitățile imediate ale producției.

1
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Din economiile pe care le rea
lizăm prin reducerea investi
țiilor în construcție vom aloca 
suplimentar unele sume pentru 
importuri de utilaje și mașini, 
grăbind utilarea spațiilor pe care 
Ie avem. Totodată, trebuie să 
punem un accent mai mare pe 
producerea de către fiecare în
treprindere — și în primul rind, 
desigur, de către întreprinderile 
constructoare de mașini și uti
laje —. a mașinilor-unelte și 
instalațiilor necesare dotării ra
pide a spațiilor de producție 
construite.

O altă problemă asupra căreia 
doresc să atrag atenția — și 
care cred că vi s-a impus, cu 
toată seriozitatea, în ultimele 
zile — este aceea a energiei și 
combustibilului. Dealtfel, astăzi 
a apărut în presă Hotărirea Co
mitetului Executiv cu privire la 
măsurile de economisire a com
bustibililor și energiei electrice. 
Problema in sine vă este, desi
gur, clară, nu trebuie să in
sist acum asupra ei. Ceea ce 
trebuie înțeles este că consu
mul de energie și combustibil a 
crescut la noi intr-un ritm foar
te rapid, mai rapid chiar decit 
dezvoltarea economică și crește
rea venitului național. Sporul 
consumurilor este în neconcor- 
danță cu creșterea venitului na
țional. De aceea, noi am stabi
lit mai demult o serie de mă
suri pentru a se pune ordine in 
această privință. Vă sînt cunos
cute măsurile stabilite în acest 
sens în 1971 și 1972 de către Co
mitetul Executiv și de către 
plenarele Comitetului Central al 
partidului. Anul acesta, pornind 
de la constatarea dezvoltării 
mai rapide a consumului de e- 
nergie decit în general a econo
miei și a venitului național, am 
stabilit sarcina realizării unui 
raport mai just între dezvolta- 
ea economiei și consumul de 

combustibil și energie. Am pro-, 
pus încetinirea consumului de' 
combustibili și energie și orien
tarea dezvoltării economiei noas
tre astfel încît să asigurăm creș
terea venitului național, a avu
ției societății, cu un consum mai 
mic de combustibil și energie.

Desigur, orientarea generală 
de a asigura dezvoltarea mai 
rapidă a producției de energie, 
față de alte ramuri ale econo
miei naționale a fost justă ; unii 
au înțeles însă de aici că tre
buie si să consumăm mai multă 
«energie decit este necesar. Pro- 
idcma consumului de combustir 
-biî și energie este strins legată 
de întreaga dezvoltare a econo- 
jKiiei noastre. Am stabilit și 
se» «va prezenta și plenarei — un 
program. detaliat privind măsu
rile ce trebuie luate pentru re
ducerea acestui consum. Măsu
rile vizează reorientarea dezvol
tării industriei, reducerea con; 
samurilor și a risipei in însăși 
producția de energie — care este 
de 17 la sută din producția to
tală de energie — precum și a 
consumurilor mari dintr-o serie 
de industrii cu tehnologii în
vechite. Vom elabora un pro
gram cuprinzător care, în urmă
torii cîțiva ani, va duce la lichi
darea acestei stări de lucruri.

Legat de aceasta se pune pro
blema reducerii consumului ge
neral de energie. în toate do
meniile — întreprinderi, ilumi
nat public, consum casnic etc. 
Va apare în următoarele zile un 
decret care va reglementa foarte 
precis această problemă.

Atrag foarte serios atenția a- 
supra necesității de a se pune 
capăt oricărei risipe în consu
mul de energie. Am ajuns la 
concluzia că putem reduce ilu
minatul public, al instituțiilor 
și birourilor, al întreprinderi
lor, in medie cu 50 la sută. 
Cred că putem realiza ușor a- 
ceastă reducere. Comitetul Exe
cutiv a stabilit o reducere cu 
4 000 000 000 kW/ore pe an ener
gie electrică și cu circa 1 milion 
jumătate tone petrol, urmind să 
continuăm eforturile spre a a- 
jîsige la 2 milioane. Este ne- 
■ sar să fie luate măsuri ime
diate pentru a se pune ordine 
desăvîrșită în acest domeniu. 
Se va trece la elaborarea de 
noi norme pentru iluminatul 
public, inclusiv în birouri, de
oarece normele existente in 
prezent favorizează risipa.

Abordarea problemelor legate 
de economia de energie și com
bustibil in țara noastră nu este 
legată direct de situația din O- 
rientul Mijlociu. Independent 
de aceasta, problema se afla in 
pregătire. Unele măsuri au fost 
dealtfel luate anterior — de
sigur nu cu toată fermitatea. 
Studiile au fost prea mult ter
giversate. Acum avem suficiente 
date pentru a trece la măsuri 
corespunzătoare.

Deci problemele asupra că
rora trebuie să ne concentrăm, 
in legătură cu planul pe anul 
viitor, privesc reorientarea in
vestițiilor in sensul arătat, creș-, 
terea eficienței economice, cu 
tot ceea ce decurge de aici, re
ducerea consumului de energie 
și combustibil. Desigur, nu în
seamnă că celelalte sarcini nu 
trebuie să se bucure de aten
ție. Vom discuta despre ele la 
plenara Comitetului Central. 

Fiecare organizație de partid 
trebuie să pună în continuare 
in centrul activității înfăptuirea 
programului trasat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională ale partidului. Sînt nece
sare măsuri concrete, în funcție 
de situația fiecărei uzine, pen
tru lichidarea unor greutăți și 
neajunsuri. Trebuie să se ur
mărească zilnic realizarea mă
surilor stabilite. Dacă proble
mele vor fi analizate doar la 
trimestru sau la semestru, nu 
se va putea interveni operativ 
pentru remedierea neajunsuri
lor. Nu trebuie lăsată la o par
te sau aminată rezolvarea pro
blemelor mai grele ; acestea 
trebuie soluționate cînd apar ; 
să nu creadă nimeni că ase
menea probleme se vor solu
ționa de la sine, că se vor fac.e 
minuni și cei în cauză vor scă
pa de greutăți. Dimpotrivă, a 
trece pe lingă neajunsuri și 
greutăți sau a închide ochii în
seamnă a face ca acestea să se 
amplifice, să provoace consecin
țe grave. Nu trebuie să fie scă

pate din vedere nici o între
prindere, nici un domeniu de 
activitate unde se ivesc greu
tăți. pînă nu se soluționează 
pînă. la capăt problemele, oricît 
ar fi ele de complicate !

Stimați tovarăși.
Trebuie să recunoaștem des

chis că nu peste tot s-a acordat 
atenția necesară problemelor 
conducerii, îmbunătățirii meto
delor și stilului de muncă, cu
noașterii temeinice a tuturor la
turilor activității, planificării cit 
mai bune a muncii organizații
lor de partid. Din această cauză, 
unele organizații nu reușesc să 
cuprindă bine toate sectoarele de 
activitate. Munca de conducere 
presupune o bună repartizare a 
forțelor, o bună planificare a 
activității, astfel încît nici o la
tură a muncii să nu fie scăpată 
din vedere nici un moment. 
Avem un program clar, un plan 
mobilizator. în aceste condiții, 
munca organizatorică devine ho- 
tărîtoare pentru realizarea în 
bune condițiuni a sarcinilor pre
văzute pentru asigurarea mer
sului nostru hotărît înainte. De 
aceea se impune să acordăm o 
mai mare atenție muncii de or
ganizare, insistînd asupra creș
terii exigenței și spiritului de 
răspundere al organelor și orga
nizațiilor de partid, al conduce
rilor întreprinderilor și unități
lor economico-sociale.

O mare importanță are repar
tizarea justă a forțelor în dome
niile hotărîtoare ale activității 
noastre. în acest domeniu mai 
avem multe de făcut. Ați putut 
constata cu toții că acolo unde 
s-a acordat atenție acestei pro- 
pleme. unde s-au mobilizat și 
repartizat corespunzător forțele 
de care dispune fiecare județ, 
s-au putut realiza lucruri minu
nate. Județele noastre dispun de 
suficiente forțe pentru a putea 
soluționa în bune condiții pro
blemele complexe care le stau 
In față.

De asemenea, trebuie să ne 
ocupăm cu mai multă exigență 
de promovarea și creșterea ca
drelor ținînd seama de cerin
țele noi ale dezvoltării societă
ții noastre. Unele din neajun
surile pe care le avem se dato- 
resc faptului că nu ne ocupăm 
suficient de asigurarea tuturor 
sectoarelor cu cadre capabile, 
bine pregătite din toate punctele 
de vedere, atît profesional cit și 
politic, cu spirit de răspundere 
și calități organizatorice. Se im
pune să realizăm în condiții mai 
bune hotăririle de partid și pre
vederile legii cu privire la pro
movarea și creșterea cadrelor. 
S-au făcut, desigur, progrese in 
această direcție. în cursul con
sfătuirii am pus întrebări legate 
de această problemă. încă nu fa
cem o selecție corespunzătoare 
a cadrelor în sensul hotăririlor 
și al legii. Nu verificăm suficient, 
cunoștințele și calitățile oameni
lor, pentru a-i selecționa și pro
mova în raport cu-capacitatea 
lor de a soluționa problemele. 
Nu procedăm așa cum prevăd 
hotăririle de partid și legile, de 
a supune cadrele unor con; 
cursuri și verificări, precum și 
aprecierii lor de către masele 
de oameni ai muncii. Este ne
cesar să acordăm mai mul
tă atenție creării unei pu
ternice rezerve de cadre, — 
reală, nu formală — in toate 
domeniile de activitate, care să 
corespundă prevederilor de pers
pectivă ale dezvoltării econo
miei și celorlalte sectoare ale 
vieții sociale. Fiecare organi
zație de partid județeană să-și 
formeze un fond de cadre de 
care să se ocupe permanent, pe 
care să-1 crească spre a avea 
oricînd la îndemînă oameni care 
să poată fi promovați in orice 
domeniu. . Nu este suficient să 
înscriem un număr de persoane 
pe o listă — aceasta nu înseamnă 
rezervă de cadre. Trebuie să ne 
ocupăm de formarea și crește
rea oamenilor. Formarea cadre
lor cere mult timp și ea se poa
te realiza numai in muncă, în 
lupta pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor, pentru învingerea greu
tăților. Aceasta presupune ca 
oamenii să fie puși să mun
cească, verificindu-se aptitudi
nile și capacitățile lor nu după 
vorbe, ci după felul cum înde
plinesc hotăririle și sarcinile ce 
le sînt încredințate.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție pregătirii ca
drelor de specialitate, inclusiv 
a muncitorilor calificați. Multe 
lipsuri se datoresc ’faptului că 
nu reușim să asigurăm forța de 
muncă necesară, calificată, pen
tru schimbul II și III. Unele 
organizații de partid au luat 
măsuri bune in această privință, 
dar consider că s-a făcut totuși 
puțin. Fiecare comitet județean 
trebuie să organizeze și să ur
mărească nemijlocit activitatea 
de pregătire și de formare a 
forței de muncă, a cadrelor de 
muncitori calificați, de maiștri, 
în raport cu necesitățile dezvol
tării social-economice, cu pre
vederile de plan. Această mun
că trebuie să se desfășoare ne
mijlocit sub conducerea organi
zației de partid județene. Ea nu 
este o problemă — cum au spus 
unii tovarăși aici — numai a 
ministerului. Desigur, au răs
pundere și ministerele, are răs
pundere și Ministerul Invățămîn- 
tului, dar problema forței de 
muncă din fiecare județ nu se 
poate soluționa din București. 
Ea trebuie soluționată de către 
fiecare comitet județean de 
partid. Problema pregătirii ca
drelor necesare pentru activita
tea economică, inclusiv pentru 
conducerea activității economice, 
trebuie rezolvată de fiecare co
mitet județean în parte! în fie
care județ este necesar să se 
întocmească un program în a- 
cest scop,, asigurîndu-se condi
ții pentru pregătirea corespun
zătoare a tuturor cadrelor ne
cesare. Avem o lege cu privire 
la ridicarea cunoștințelor profe
sionale și tehnice ale ingineri
lor, tehnicienilor și muncitori
lor, la reciclarea lor, la ridica
rea cunoștințelor lor generale. 
Fiecare comitet județean, îm
preună cu întreprinderile tre
buie să întocmească un program 
de ridicare a calificării forței 
de muncă, să controleze zi de 
zi, săptămînă de săptămînă.

cum este organizată activitatea 
de perfecționare profesională a 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor. Să acordăm, de ase
menea, mai multă atenție 
organizării unor cursuri speci
ale cu proiectanții, cu cerce
tătorii din institutele științifice. 
Să dezbatem in acest cadru și 
proiectele executate — atit cele 
bune cit și cele proaste — pen- 
,tru a trage învățăminte. Să pro
cedăm similar și cu cadrele din 
cercetare. Toată această muncă 
trebuie să se desfășoare sub în
drumarea și controlul organiza
țiilor de partid, ca de altfel 
munca in toate domeniile.

M-arn oprit mai pe larg asu
pra acestor probleme, deoarece 
repartizarea forțelor, a cadrelor, 
pregătirea lor pentru toate sec
toarele constituie condiția ho
tărîtoare a realizării cu succes 
a programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Rezolvarea acestor 
probleme trebuie să constituie o 
preocupare centrală a tuturor 
organelor și organizațiilor noas
tre de partid.

Unele organe de partid con
tinuă să manifeste tendința de 
a înlocui munca vie cu oamenii 
printr-un mare număr de șe
dințe, studii și hotărîri. Nu 
vreau să dau exemple, fiecare 
știți că se țin multe ședințe. 
Aceasta duce la sustragerea oa
menilor, a voastră însăși, de la 
munca concretă, pe teren, acolo 
unde se hotărăște, pînă la 
urmă, soarta îndeplinirii planu
lui. a oricărei hotărîri. Oricite 
ședințe vom face, oricite hotă
rîri vom lua și oricît de bune 
ar fi ele, vor rămîne fără efect 
dacă cea mai mare parte din 
timpul organelor de partid, al 
activiștilor de partid și de stat 
nu va fi consacrată activității 
concrete de rezolvare a proble
melor. muncii vii cu oamenii, 
jos in întreprinderi, în institu
ții, in cooperative, sprijinirii 
soluționării problemelor noi 
care se ivesc în dezvoltarea im
petuoasă a societății noastre.

O atenție deosebită trebuie 
să acordăm muncii de îndru
mare și control. S-au obținut 
îmbunătățiri în domeniul con
trolului ; sînt insă și aici su
prapuneri. ,Se fac controale 
prea multe și unele, formale, 
neurmate de ajutor concret pen
tru soluționarea problemelor. 
Uneori, după ce controlul a ple
cat, oamenii continuă să nu știe 
precis ce au de făcut, cum sa 
acționeze. Dimpotrivă, după ce 
pleacă controlul, uneori lucru
rile devin și mai neclare, iar 
oamenii încep să dea tele
foane pentru a afla cum * să 
rezolve problemele. Vin cîte- 
odată în control chiar _ mi
niștrii, cei mai în măsură să 
soluționeze problemele și nu re
zolvă nimic. Se pune intr-ade
văr întrebarea: care e rolul con
trolului ? . Eu înțeleg controlul 
în sensul de a analiza felul in 
care diferitele organisme asi
gură înfăptuirea sarcinilor cc 
le revin, dar și de a ajuta prac
tic la soluționarea problemelor, 
de a da îndrumări concrete. 
Numai în felul acesta controlul 
poate contribui la ridicarea ni
velului activității noastre ! A- 
cest lucru este valabil atit pen
tru activitatea de partid, cit și 
pentru cea economică. Este ne
cesar să aducem îmbunătățiri 
mai rapide în acest domeniu de 
activitate.

De asemenea,, trebuie să a- 
cordăm mai multă atenție cu
noașterii hotăririlor Comitetu
lui Central și legilor țării, frre- 
cum și aplicării lor în viață. O 
sefte de situații ne arată că nu 
peste tot hotăririle și legile ță
rii sînt aplicate în mod cores
punzător. Obligația fiecărui co
mitet județean, a fiecărei orga
nizații de partid este de a asi
gura cunoașterea hotăririlor și 
legilor, de a stabili măsuri con
crete pentru aplicarea ior. de a 
urmări înfăptuirea acestora in 
toate sectoarele de activitate.

Stimați tovarăși,

Este știut că avem un partid 
puternic, care numără 2 366 000 
de membri, cu o compoziție 
bună, în care predomină ele
mentele muncitorești ce repre
zintă peste 47 la sută din tota
lul membrilor de partid. Con
sider că primirea in partid se 
desfășoară in general bine ; 
muncitorii reprezintă 58,7 in a- 
cest an. A crescut și procentul 
de femei, deși ponderea femei
lor în partid reprezintă încă 
doar 30 la sută -și de aceea 
va trebui ca acestei probleme 
să-i acordăm în continuare a- 
tenție. Ceea ce aș dori să men
ționez este necesitatea de a 
manifesta mai multă exigență 
față de calitatea de membru 
de partid. Cei care solicită să 
fie primiți în partid trebuie să 
îndeplinească condițiile prevă
zute în statut din toate punc
tele de vedere, inclusiv în ce 
privește nivelul de cunoștințe 
profesionale, politice și cultura
le, care le dă posibilitatea să 
înfăptuiască in bune condițiuni 
sarcinile ce le revin în calita
te de comuniști. Trebuie să fie 
ocupăm de cei care doresc să 
fie primiți în partid, să-i în
drumăm să urmeze diferite 
cursuri, școli, să studieze, să 
se pregătească pentru a deveni 
membri ai partidului. De ase
menea, trebuie să acordăm o 
atenție mai mare, după primirea 
în partid, activității de educa
re și formare a noilor membri 
— lucru, de altfel, valabil pen
tru toți comuniștii.

Pornind de la rolul important 
pe care îl au organizațiile de 
partid din întreprinderi in uni
rea eforturilor maselor de oa
meni ai muncii,- este necesar să 
acordăm mai multă atenție fe
lului în care se desfășoară via
ța de partid. Trebuie să avem 
în vedere ca pe ordinea de zi 
a fiecărei organizații de partid* 
să stea întotdeauna problemele 
de bază, atît ale activității eco
nomice, cit și ale celei politice, 
ideologice, problemele princi
pale ale activității generale a 
partidului nostru. Aceasta va 
face să crească rolul comu
niștilor, al organizațiilor de 
partid în activitatea fiecărei 
unități economico-sociale. Din 
acest punct de vedere, trebuie 
spus că mai sînt încă multe de 

făcut. Există încă manifestări 
de formalism în adunările de 
partid. Trebuie să acționăm cu 
mai multă hotărîre în vederea 
îmbunătățirii activității de par
tid, a desfășurării adunărilor 
generale, care trebuie să fie, 
intr-adevăr, organisme supre
me — așa cum se spune în sta
tut. în adunările generale tre
buie să se dezbată problemele 
principale legate de viața și 
activitatea fiecărui membru de 
partid.

Trebuie să acționăm pentru 
întărirea și mai puternică a le
găturilor organizațiilor de 
partid cu masele de oameni ai 
muncii, să •- asigurăm o mai 
bună consultare a membrilor do 
partid, a tuturor celor ce mun
cesc asupra tuturor probleme
lor — atit privind întreprinde
rea, orașul sau județul respec
tiv, cît și problemele generale 
ale politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru. 
Am mai spus și în alte împre
jurări că rolul conducător al 
partidului nu este o lozincă ab
stractă, generală ; acest rol tve- 
buie să se materializeze în fe
lul în care fiecare organizație, 
fiecare membru de partid iși 
îndeplinește atribuțiile.

Trebuie să acordăm mai mul
tă atenție eticii comuniste. De
sigur, în etica unui comunist, 
esențial este felul în care luptă 
pentru înfăptuirea programului 
general ; dar nici modul de gîn- 
dire și comportarea generală a 
comunistului nu sint de im
portanță minoră. Or, se pare că 
de unele probleme legate de 
concepția filozofică a membri
lor de partid nu se prea mai 
ocupă unele organizații de 
partid,^ în general propaganda 
noastră de partid. Toți comu
niștii trebuie să aibă — și tre
buie ajutați să-și însușească — 
concepția materialist-dialectică 
despre societate, despre lume. 
Aceste probleme trebuie să ne 
preocupe foarte serios în mun
ca noastră educativă de formare 
a mepibrilor de partid, a activu
lui de partid.

îmbunătățirea activității e- 
ducative desfășurate de orga
nizațiile de partid este impusă 
de misiunea și de rolul tot mai 
importanța care revin comunis
tului. organizațiilor de partid, 
partidului nostru. în societatea 
socialistă.

Am vorbit la ultimele adu
nări de la ci te va județe despre 
importanța pe care o are ac
tivul de partid in înfăptuirea 
politicii noastre generale. Este 
un lucru bun că in jurul comi
tetelor județene, al organizații
lor de partid avem un larg ac- 

• tiv care, pe țară, se ridică la 
sute de mii de oameni. Acolo 
unde acest activ este folosit în 
mod corespunzător, se soluțio
nează pozitiv multe probleme, 
comitetele județene și organiza
țiile de partid primesc un spri- 

■ jin4 deosebit de eficient.- Din 
păcate nu peste tot și nu în
totdeauna se ăpelează la acti
vul de partid. Acesta nu este 
suficient consultat în elabora
rea diferitelor măsuri și. hotă
rîri, în ștabilirea căilor de în
făptuire a hotăririlor Comitetu
lui Central și a legilor țării. 
Activul de partid nu este peste 
tot suficient antrenat în contro
lul și înfăptuirea măsurilor și 
hotăririlor. Mulți iși adue 
aminte de activul de partid a- 
tunci cînd dau de greu, ca să 
spun așa. Or, trebuie apelat 
la activul de partid Îndeosebi 
cînd se stabilesc măsurile pen
tru înfăptuirea programului 
nostru, tocmai pentru a se 
evita apariția unor greutăți. 
Atrag foarte serios atenția tu
turor organizațiilor de partid 
să folosească și să antreneze 
mai intens activul de partid în 
întreaga lor activitate,’ să se 
consulte mai des cu el, să se 
ocupe de lărgirea și împrospă
tarea lui continuă. în fond, 
în activul de partid avem re
zerva cea mai mare de cadre, 
aici putem să verificăm capa
citatea acestora, să asiguram 
creșterea și pregătirea lor.

De asemenea, trebuie să a- 
cordăm o atenție mai mare ac
tivității comitetelor județene 
de partid, participării fiecărui 
membru al acestora la întreaga 
activitate de partid, îndepli
nind în acest fel o cerință sta
tutară, dar, mai cu seamă, asi- 
gurînd buna desfășurare a ac
tivității organelor noastre de 
partid.

O atenție sporită se cuvine 
acordată întăririi muncii colec
tive in cadrul birourilor și se
cretariatelor comitetelor jude
țene de partid., Se pare că nu 
peste tot se înțelege in mod 
corespunzător importanța mun
cii colective. Nu peste tot se
cretariatele, birourile comite
telor județene iși desfășoară 
activitatea la nivelul cerut de 
Comitetul Central, de legea de 
bază a partidului — statutul. 
Nu doresc să dau acum exem
ple. Atrag însă foarte serios 
atenția asupra necesității in
tensificării in cadrul fiecărui 
organ de partid, al birourilor și 
secretariatelor, a muncii colec
tive, a asigurării unui, spirit 
colegial care să permită fiecă
rui membru al acestor organe 
să participe din plin. la. desfă
șurarea întregii activități.

Este necesar să acordăm, în 
general mai multă atenție îm
bunătățirii stilului și metodelor 
de muncă ale organizațiilor de 
partid, în.tăririi spiritului de 
partid în munca organelor 
noastre. Trebuie să recunosc că 
șt Secretariatul Comitetului 
Central, aparatul central nu 
intervin în unele probleme la 
timp pentru a le clarifica și a 
pune capăt lipsurilor. Secreta
riatul Comiteitului Central, 
aparatul nostru trebuie să asi
gure buna funcționare a orga
nelor de partid, să împiedice 
apariția unor stări de lucruri 
negative. Așa cum comitetul 
județean trebuie să asigure ca 
jos, în organizațiile de partid 
să nu apară neajunsuri, iar 
dacă se întîmplă să apară — 
să intervină rapid pentru a nu 
lăsa să dăinuie asemenea si
tuații. Secția noastră organiza
torică trebuie ■ să-și îndepli
nească mai activ și eficient

atribuțiile ce-i revin în asigu
rarea controlului general a în
făptuirii prevederilor statutului 
și a normelor vieții de partid 
în toate domeniile de. activi
tate.

Aici sînt și instructorii Comi
tetului Central și vreau să 
spun că și ei trebuie să fie 
mai exigenți. Instructorii Co
mitetului Central au datoria să 
controleze modul în care se a- 
plică hotăririle de partid ; în 
această privință ei au drepturi 
foarte largi. In conformitate 
cu statutul, au dreptul să con
troleze orice activitate, să par
ticipe la ședințele secretariatu
lui și biroului județean, să-și 
spună părerea. Desigur, ei nu 
pot da îndrumări obligatorii, 
dar au dreptul și obligația să-și 
spună părerea ; dacă consi
deră că părerea lor este bună, 
trebuie să informeze Secretaria
tul Comitetului Central. In
structorii sint obligați să ana
lizeze temeinic modul cum se 
aplică hotăririle de partid de 
către fiecare organ și organiza
ție de partid, să nu treacă cu 
vederea lipsurile, să informeze 
operativ, permanent, Secretaria
tul Comitetului Central asupra 
acestor probleme.

Noi am făcut o repartizare a 
județelor și între secretarii 
Comitetului Central. Aceasta nu 
diminuează însă răspunderea 
instructorilor, nu micșorează 
răspunderea Secției Organizato
rice pentru problemele întregii 
munci de partid, pentru contro
lul aplicării hotăririlor și a nor- 
meldr de partid. Așa cum nu di
minuează răspunderea Secției de 
Propagandă, a Secției de Cadre 
și a celorlalte secții în dome
niile lor de ’ activitate. Noi am 
stabilit răspunderea secretarilor 
Comitetului Central pentru un 
șir de probleme mai generale 
ale activității județelor, pentru a 
exercita un ajutor mai operativ 
într-un șir de probleme ale ac
tivității de ansamblu. Dar în ce 
privește sarcinile și atribuțiile 
secțiilor, lucrurile nu s-au 
schimbat cu nimic.

Consider că problemele -stilu
lui și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de 
partid trebuie să stea în viitor 
intr-o măsură mai mare in fata 
comitetelor județene, în fața Se
cretariatului Comitetului nostru 
Central.

Stimați tovarăși,
Mă voi referi acum la un alt 

domeniu — și anume la munca 
diverselor organe de conducere 
colectivă a activității economico- 
sociale create în ultimul timp, la 
sarcinile ce revin comitetelor 
județene și organelor de partid 
in îndrumarea lor. în procesul 
de perfecționare a conducerii 
economico-sociale. al dezvoltării 
democrației socialiste, al asigu
rării cadrului organizatoric co
respunzător pentru participarea 
tot mai largă și mai activă a 
maselor populare la conducerea 
întregii noastre activități, am 
creat o serie de organe de con
ducere colectivă, începînd cu 
comitetele, consiliile oamenilor 
muncii și comisiile pe întreprin
deri, cu controlul muncitoresc și 
pînă la Consiliul Suprem al 
Dezvoltării, la Curtea de Con
turi. Aș putea spune că dispu
nem în prezent de un sistem 
larg de organisme în care ma
sele de oameni ai muncii, pot 
participa nemijlocit la dezbate
rea și luarea hotăririlor. la în
făptuirea diferitelor masuri pri
vind conducerea societății noas
tre socialiste. Este necesar insă 
să ne ocupăm mai îndeaproape 
de organizarea activității acestor 
organisme, de buna lor funcțio
nare. pentru a nu rămîne niște 
organisme formale și pentru a-și 
putea îndeplini rolul important 
ce le revine în societatea noas
tră socialistă.

în ce privește comitetele și 
consiliile oamenilor muncii, fără 
îndoială că ele au o serie de re
zultate bune, dar cred că trebuie 
să le acordăm mai multă aten
ție. Trebuie să le ajutăm să de
vină realmente organe viabile de 
conducere, de dezbatere și în
făptuire a planurilor, a întregu
lui program de dezvoltare a ță
rii. în aceste organe colective 
sînt întrunite cadre de conduce
re și de specialitate, reprezen
tanți ai organizațiilor de partid, 
ai sindicatelor și U.T.C.-ului, re
prezentanții direcți ai oameni
lor muncii, deci toți cei care au 
cuvintul hotărîtor în soluționa
rea problemelor. Este, de aceea, 
necesar să luăm măsuri pentru 
a asigura buna funcționare și 
desfășurare a activității tuturor 
acestor organisme. Cred că ar fi 
bine dacă periodic — de două, 
maximum de trei ori pe an — 
s-ar organiza consfătuiri ale co
mitetelor și consiliilor oameni
lor muncii pe județe sau orașe, 
în cadrul cărora să se discute 
activitatea acestora, să se facă 
un schimb de experiență. în fe
lul acesta vom contribui la per
fecționarea activității lor.

De asemenea, va trebui să a- 
cordăm mai multă atenție’bunei 
funcționări a controlului munci
toresc județean și activității co
misiilor de control muncitoresc 
din întreprinderi, ținînd seama 
de necesitatea asigurării unei 
coordonări judicioase a contro
lului, creșterii eficienței lui in 
sensul în care am vorbit mai 
înainte.

Am instituționalizat adunările 
generale care au o experiență de 
cîțiva ani, în general bună. Am 
lărgit prin lege atribuțiunile a- 
cestor adunări generale. Trebuie 
să avem în vedere ca. într-ade- 
văr, ele să dezbată problemele 
de bază ale întreprinderii — 
planul, perspectivele dezvoltării, 
rezultatele activității, bilanțul, 
problemele sociale. Adunarea 
generală trebuie să devină in
tr-adevăr organul suprem de 
conducere și control al activită
ții întreprinderilor. Dogesc să 
subliniez răspunderea organiza
țiilor de partid din întreprinderi, 
a comuniștilor de a acționa pen
tru creșterea rolului adunărilor 
generale — care, în fond, asi
gură unirea experienței colecti
ve a tuturor oamenilor muncii, 
le dă posibilitatea de a acționa 
în dubla lor calitate de proprie

tari și producători. în aceste fo
ruri, oamenii muncii trebuie să-și 
spună părerile!, contribuind la 
înfăptuirea programului de dez
voltare a societății noastre so
cialiste. Buna desfășurare a tu
turor organismelor de conducere 
colectivă, a adunărilor generale, 
este o condiție a înfăptuirii cu 
succes a obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională. Aceasta este, in 
același timp, o necesitate pentru 
asigurarea dezvoltării continue a 
democrației socialiste in țara 
noastră, a participării nemijloci
te a întregului popor la făurirea 
conștientă a propriului său 
viitor.

Sint, desigur, rezultate bune 
în această privință. Voi da un 
exemplu din Valea Jiului, de 
data aceasta pozitiv. în aplica
rea măsurilor pe care le-am 
luat recent în Valea Jiului am 
trecut la o consultare largă, ge
nerală, a tuturor muncitorilor. 
Am dezbătut măsurile cu toți 
membrii de partid, am supus 
votului membrilor de partid pro
punerile de organizare a activi
tății viitoare. S-a trecut apoi la 
discutarea în adunările generale 
cu toți oamenii muncii — cu 
14 000 de mineri — a propuneri
lor. S-au pus la vot aceste mă
suri în toate adunările generale. 
Practic, ele au fost adoptate în 
unanimitate, în acest fel, am a- 
plicat în mod concret principiul 
dezbaterii colective cu masele 
oamenilor muncii a problemelor 
care privesc activitatea și viața 
lor. Expresia votului este cea 
mai elocventă pentru a vedea, 
într-adevăr, cum gindesc oame
nii, care este voința lor. Expe
riența aceasta s-a dovedit deose
bit de pdzitivă. A creșcut auto
ritatea organizației de partid, oa
menii au înțeles că decizia luată 
este însăși hotărîrea lor; rezul
tatele s-au văzut, așa cum. am 
mai arătat, încă din prima săp
tămînă de muncă.

Am dat acest exemplu pentru 
că acest stil de muncă trebuie 
să se încetățenească în practica 
activității noastre de partid, ui 
relațiile cu masele de oameni ai 
muncii. Cînd vorbim de consul
tare, de lărgirea democrației, 
trebuie să ne gindim ca real
mente aceasta să devină con
duita zilnică a activității noas
tre. Consultarea, atunci cînd sînt 
probleme importante, înseamnă 
a le supune votului organiza
ției de partid, votului adunărilor 
generale ale oamenilor muncii. 
Atunci vom putea ști precis 
dacă ceea ce am hotărît cores
punde sau nu corespunde păre
rii majorității. Desigur, întotdea
una se vor găsi și oameni — e 
normal aceasta — care să aibă 
păreri deosebite. Dar trebuie să 
pornim de la principiile demo
cratice generale, de la princi
piile democrației noastre socia
liste, care prevăd că hotăririle 
se adoptă cu majoritate de vo
turi, devenind astfel obligatorii 
pentru toată lumea. Este necesar 
să ne ocupăm mai îndeaproape 
de buna funcționare a tuturor 
organismelor de conducere co
lectivă, de îmbunătățirea con
sultării cu poporul, de participa
rea maselor populare la adopta
rea hotăririlor, la înfăptuirea 
politicii partidului și stalului 
nostru.

Doresc, de asemenea, să spun 
cîteva cuvinte despre activitatea 
consiliilor populare județene. 
Am dat acestor consilii multe 
atribuțiuni în toate domeniile ; 
mă simt obligat însă să spun că 
nu pe măsura creșterii atribu- 
țiunilor a crescut și spiritul de 
răspundere, gospodăresc al a- 
cestor organe, exigența lor in 
înfăptuirea sarcinilor primite. 
Am analizat nu de mult la Co
mitetul Executiv unele aspecte 
ale activității lor economice, 
care prezintă serioase deficiențe. 
Am trimis comitetelor județene 
o sinteză a măsurilor pe care 
le-am stabilit. Nu mi-am pro
pus să analizez acum ansamblul 
activității consiliilor populare 
județene. Va trebui însă să ne 
ocupăm mai serios de el‘e. deoa
rece creșterea atribuțiuni lor 
presupune și creșterea răspun
derii și disciplinei. De aseme
nea. trebuie înțeles că sporirea 
atributiunilor nu înseamnă re
nunțarea la centralismul demo
cratic. Tot ceea ce se întîmplă, 
pînă în ultimul sat. trebuie să 
se desfășoare in spiritul legilor 
țării, obligatorii pentru toată lu
mea. Nimeni nu are dreptul sa 
se abată de la legile statului 
nostru ! Am insistat și insist ca 
fiecare comitet județean, fiecare 
consiliu popular să asigure cu 
forțe proprii o mai bună apro
vizionare locală cu legume, car
tofi și alte produse agroalimen- 
tare. folosind. în acest scop, toa
te posibilitățile de producție 
existențe. Nu există județ care 
să nu poată produce legumele 
necesare pentru consumul local. 
Sigur, unele pot apela la sprijin 
— pentru o aprovizionare mai 
timpurie — la județele de la șes, 
dar ele pot în schimb ajuta in 
toamnă cu produse care nu mai 
sînt la șes. Deci trebuie asigura
tă o bună gospodărire cu forțe 
proprii a județului, antrenînd în 
această direcție consiliul popu
lar. întreprinderile de stat, coo
perativele, producătorii indivi
duali. toată agricultura. Oeea ce 
se realizează îi privește pe toți 
cetățenii, nu numai cooperativa. 
Fiecare cetățean din județ tre
buie să fie antrenat în înfăptui
rea acestui program, să contri
buie la realizarea lui, ctț mijloa
cele de care dispune.

Valorificarea resurselor pro
prii nu trebuie să se facă. însă 
în afara normelor generale de 
consum și aprovizionare. Totul 
trebuie înscris în evidențe și 
raportat în mod corespunzător. 
Tot ce se produce reprezintă o 
parte a produsului social și tre
buie tratat în consecință. De a- 
ceea. comitetele județene, ocu- 
pîndu-se de buna aprovizionare 
pe plan local, trebuie totodată să 
țină seama de interesele gene
rale ale statului nostru, de asi
gurarea resurselor pentru fon
dul central de stat care permite 
satisfacerea nevoilor de consum 
ale. întregului popor.

Iată în ce sens trebuie înțe
leasă autonomia, lărgirea atri- 
buțiunilor. concordanța acestora 
cu centralismul democratic, care

nu trebuie să slăbească, ci, dim
potrivă, să devină și mai pu
ternic. Avem nevoie de o evi
dență precisă pe plan central, 
de o urmărire strictă a consu
murilor. pentru a asigura folo
sirea cît mai rațională a mijloa
celor de care șocietatea noastră 
dispune la un moment dat ! A- 
ceasta este în interesul general 
al oamenilor muncii, al între
gului nostru popor.

Este, de asemenea, necesar 
să acordăm mai multă atenție 
activității sindicatelor — care 
au atribuțiuni destul de mari — 
a' U.T.C.-ului, a comisiilor și 
comitetelor de femei, care tre
buie să se bucure de un spri
jin mai puternic din partea 
comitetelor județene, organiza
țiilor de partid din întreprin
deri și instituții, din comune, 
pentru a-și putea îndeplini în
datoririle și rolul important pe 
care îl au în societatea noas
tră. Nu vreau să înțelegeți că 
nu am observații la activitatea 
conducerii acestor 'organizații; 
dar nu în acest cadru vreau să 
discutăm aceste probleme. Buna 
funcționare a organizațiilor de 
tineret, sindicale, de femei, de
pinde însă și de felul în care 
comitetele județene, organizați
ile de partid se ocupă de îndru
marea lor.

Trebuie, de asemenea, acor
dată mai multă atenție activită
ții cooperativelor agricole de 
producție. Comitetele județene, 
organizațiile de partid trebuie 
să acționeze pentru unirea e- 
fortdfrilor cooperativelor din ju
deț, să dezbată cu conducerile 

• acestora problemele de bază ale 
activității lor. Ele trebuie să in
tervină în buna desfășurare a 
adunărilor generale, a consilii
lor din cooperative, să se ocupe 
de desfășurarea în condiții 
mai bune a întregii munci a 
cooperativelor. După părerea 
mea a intervenit o oarecare de
lăsare, o lipsă de preocupare în 
urmărirea bunei funcționări a 
consiliilor de conducere a coo
perativelor, a adunărilor gene
rale. Or, așa cum în întreprin
deri consiliul oamenilor muncii 
și adunările generale au un rol 
hotărîtor, tot așa — ba chiar 
mai mult — buna funcționare a 
conducerilor cooperativelor, a 
adunărilor generale din coope
rative este esențială pentru 
desfășurarea, activității în agri
cultură, pentru participarea ma
selor țărănești la activitatea coo
perativelor.

în acest sens este necesar ca 
organele de partid, comite
tele județene de partid să 
acorde mai multă atenție ac
tivității uniunilor cooperatiste 
județene, precum și a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole pentru ca acestea să-și’în- 
deplinească în cele mai bune 
condițiuni sarcinile ce 16 revin 
— în sensul de a veghea la buna 
desfășurare a activității gene
rale a cooperativelor de produc
ție, la înfăptuirea principiilor 
democrației socialiste, la asigu
rarea participării active a tutu
ror cooperatorilor la întreaga 
activitate de producție și soci
ală a acestor unități.

în fine, doresc să mă refer la 
necesitatea acordării unei aten
ții sporite activității organelor 
puterii de stat- — securității, 
miliției, justiției, veghind la 
buna lor funcționare. Comite
tele județene trebuie să se o- 
cupe de educarea lor, să con
troleze, în conformitate cu sta
tutul. activitatea acestora, să le 
îndrume, sesizînd Comitetul 
Central asupra .diferitelor ne
ajunsuri. Deși sînt multe lu
cruri bune, sînt și multe nea
junsuri în activitatea acestor 
organisme.. De aceea, atunci 
cînd vorbim de cuprinderea tu
turor secto'arelor și laturilor ac
tivității, trebuie să ținem sea
ma că o latură importantă o 
reprezintă și munca acestor or
ganisme. Ele trebuie să stea 
permanent în atenția voastră, 
la fel ca toate celelalte Sectoare, 
chiar mai mult, ținind seama 
de faptul că activitatea lor, mă
surile și hotăririle pe care le 
iau, se reflectă in relațiile cu 
milioane și milioane de oameni.

Stimați tovarăși,
Vreau sa fac cîteva referiri 

scurte la activitatea educativă, 
în primul rind, aș dori să vor
besc de munca de ridicare a 
nivelului politic și ideologic al 
comuniștilor. Consider că, nu' 
numai în învățămîntul de par
tid. dar și- în cadrul întregii 
activități de partid și a organi
zațiilor de masă, problema ridi
cării nivelului ideologic al co
muniștilor trebuie să constituie 
o preocupare mult mai impor
tantă decit pînă acum. Am im
presia că nu în suficientă mă
sură ne ocupăm de această ac
tivitate deosebit de importantă 
pentru partidul nostru, pentru 
dezvoltarea generală a societă
ții. Este necesar să intensificăm 
preocuparea' pentru munca de 
educație generală a oamenilor 
muncii, pentru desfășurarea în 
mai bune condiții a activității 
politice și cultural-educative, 
unde, de asemenea, mai dăinuie 
o serie de neajunsuri serioase.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție promovării prin
cipiilor eticii și echității socia
liste, combaterii ferme a dife
ritelor manifestări străine idea
lurilor și normelor de viață ale 
societății noastre.

S-au ridicat aici — e. adevărat, 
destul de timid — unele proble
me legate de activitatea unor 
reviste de partid. Sint de păre
re că. într-adevăr, revistele 
„Era socialistă" și „Munca de 
partid" trebuie să-și îmbunătă
țească foarte serios activitatea, 
pentru a răspunde în mai mare 
măsură cerințelor activului, vie
ții noastre de partid. „Era so
cialistă" trebuie să dezbată mai 
serios problemele legate de via
ta de partid, de diferitele as
pecte ale etapei pe care o stră
batem. să ajute mai mult la cla
rificarea și înțelegerea noilor 
probleme politico-ideologice cu 
care se înfruntă societatea noas
tră, ca și omenirea comtempo- 
rană. „Munca de partid" trebuie 
să asigure, la rîndul ei, schimbul 
de experiență a activului de 
partid, relevarea experienței 
pozitive și a învățăminte
lor ce se desprind din a-

cestea, criticarea unor ne
ajunsuri, a unor aspecte nega
tive ale activității organizațiilor 
de partid. „Munca de partid* 
trebuie să fie scrisă pentru ac
tivul de partid, de către comite 
tele județene de partid, de către 
secțiile Comitetului Central și 
nu de către oameni care trăiesc 
in afara muncii de partid.

Va trebui, de asemenea, să 
asigurăm o mai bună informare 
periodică a activului nostru de 
partid în legătură cu o serie de 
hotărîri interne ale partidului, 
precurp și cu unele aspecte ale 
activității partidului și statului 
nostru pe plan internațional.

în general, consider că este 
bine să studiem mai temeinic 
unele aspecte ale vieții noastre 
de partid. Ne-am intîlnit ca să 
ascultăm păreri, observații pri
vind munca organelor și orga
nizațiilor noastre, inclusiv struc
tura noastră de partid. Se pare, 
de exemplu. că am fărâmițat 
prea mult unele organizații de 
partid. Avem circa 7 000 de or
ganizații cu pină la 10 membri. 
Aceasta înseamnă fărîmițare și, 
implicit, o activitate nu prea 
viabilă. Existența mai multor 
organizații de partid într-un sat 
duce la dispersarea răspunderii, 
la lipsa de unitate in abordarea 
problemelor. în definitiv, in- 
tr-un sat, problemele principale 
trebuie să-i preocupe pe toți 
comuniștii. Acestea sînt proble
mele producției agricole, ale 
bunei gospodăriri a satului, ale 
bunului mers al activității- ge
nerale. Cum putem asigura 
coeziunea tuturor comuniștilor 
decit strîngîndu-i intr-o singură 
organizație de partid — in care 
să se afle și învățătorul și coo
peratorul, și doctorul și veteri
narul ? Toți trebuie să fie ori
entați pe problemele centrale 
ale activității satului, toți tre
buie să servească scopului unic 
— înflorirea continuă, multila
terală a satului — toți trebuie 
să contribuie la dezbaterea și 
soluționarea problemelor prin
cipale ale ridicării satului, din 
punct de vedere economic și so
cial. Nimeni nu poate face 
abstracție de faptul că e cetă
țean al satului, că trebuie să 
participe la viața lui, să-și a- 
ducă contribuția la progresul 
satului. De aceea, unirea într-o 
singură organizație de bază este 
obligatorie pentru a realiza o 
mai bună coeziune a forțelor 
partidului la sate.

Și în alte privințe se impune 
să mai studiem structura noas
tră organizatorică. Producția, 
organizarea economiei s-au di
versificat și trebuie să vedem 
în ce măsură organizarea noas
tră de partid asigură o bună 
cuprindere, o repartiție Cores
punzătoare a comuniștilor în 
toate sectoarele, o coeziune și 
orientare a activității lor într-o 
direcție unică. Rog comitetele 
județene de partid, să analizeze 
și ele aceste probleme, să vină 
CU propuneri și sugestii, pentru 
a vedea ce trebuie să facem în 
această direcție.

Este necesar să ne ocupăm 
mai îndeaproape de toate pro
blemele activității de partid, 
care, în primul rind, trebuie să 
fie axată pe îndeplinirea pro
gramului general de dezvoltare 
economico-socială a țării. Fără 
îndoială că buna desfășurare a 
vieții de partid, a activității or
ganizațiilor de partid, creșterea 
nivelului politic-ideologic al co
muniștilor. vor influenta într-o 
măsură covîrșitoare asupra 
mersului nostru înainte.

Trebuie să acordăm o atenție 
permanentă perfecționării me
todelor și stilului de muncă, a- 
daptîndu-le noilor sarcini și 
condiții în care ne desfășurăm 
activitatea. Pornind de la aceas
ta, vom asigura creșterea con
tinuă a rolului conducător al 
partidului în toate sectoarele de 
activitate, îndeplinirea în cele 
mai bune condițiuni de către 
fiecare organizație *și de către 
partidul nostru în general a ro
lului de forță politică conducă
toare a întregului popor.

Stimați tovarăși.
Avem, fără îndoială, un par

tid puternic, o linie politică ge
nerală marxist-leninistă justă, 
verificată de viață. Avem un 
program clar, realist. Succesele 
de pînă acum demonstrează cu 
prisosință justețea acestui' pro
gram, marile posibilități ce le 
avem de a asigura avintul și 
mai puternic al societății noas
tre socialiste.

Avem organizații de partid 
puternice, care desfășoară, o ac
tivitate susținută. Apreciez încă 
o dată că organizațiile noastre 
județene dispun de forțe remar
cabile. de cadre capabile să so
luționeze în bune condițiuni 
problemele ce le stau in fată. 
Există o strînsă legătură a par
tidului cu masele populare, cu 
întregul popor, care înfăptuiește 
neabătut politica internă și ex
ternă — politică, ce corespunde 
pe deplin intereselor’ vitale ale 
întregii națiuni.

Viața demonstrează că atît po
litica internă, cît și cea interna
țională a partidului și statului 
nostru corespund pe deplin in
tereselor făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România, consolidării indepen
denței și suveranității patriei, 
cît și întăririi solidarității cu ță
rile socialiste, cu forțele antiim- 
perialiște. progresiste, de pretu
tindeni, cauzei , păcii și colabo
rării internaționale. Tocmai de 
aceea trebuie să facem totul ca 
această politică să fie înfăptu
ită în cele mai bune condițiuni ! 

Sînt convins că toate comite
te^ județene. întregul activ de 
partid, toate organizațiile noas
tre vor lua măsurile ce se impun 
pentru lichidarea neajunsurilor, 
a lipsurilor care se mai mani
festă, pentru îmbunătățirea ac
tivității în toate sectoarele, pen
tru ridicarea rolului comuniști
lor, al organizațiilor de partid, 
al întregului partid, în conduce
rea poporului pe calea înfăptu
irii hotăririlor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale. Sint convins că vom ob
ține succese tot mai mari în în
făptuirea acestor sarcini !

în încheiere, doresc să urez 
comitetelor noastre județene, ac
tivului de partjd, comuniștilor, 
succese tot mai mari în întreaga 
ior activitate. (Aplauze puter
nice, prelungite).
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G. COSTEA, Con
stanța :

„Tovarășe O.P.-I, vă 
scriu îndurerat și înlăcri
mat fiindcă o mare neno
rocire s-a abătut asupra 
mea. Sînt un tinăr de 21 
de ani, obișnuit cu greu
tățile vieții. La vîrsta de 
12 ani am rămas orfan, 
ambii' părinți murindu-mi 
într-un accident de trac
tor tind se întorceau de 
la timp. M-a luat să mă 
crească o mătușă, dar 
viața în casa acestei rude 
a fost un calvar pentru 
mine, în primul rînd pen
tru că mi se interzicea să 
învăț. După absolvirea 
claselor elementare, nu 
mi s-a îngăduit du nici un 
preț să urmez mai depar
te. Voiam să-mi fac o m«- 
serie și atunci am fugit de 
acasă și timp de trei ani, 
primind întreținere de la 
stat, am urmat o școală 
profesională. Nimeni, nici 
profesorii, nici maiștrii, 
nici colegii nu ătt avut 
nimic să-mi reproșeze, ba 
fără sa mă laud, spun că 
eram socotit un elev bun, 
un muncitor harnic, un 
coleg săritor. M-am an
gajat la S.M.T.-Dâlga, 
unde deși eîștigam foarte 
bine, nu eram mulțumit 
de calificarea mea, eram 
slgti’ că puteam mai mult 
și la îndemnul tovarășului 
inginer șef, am hotărît să 
urmez și liceul. Dumnea
lui m-a luat și m-a dus 
h București, unde am 
intrat ca muncitor la o 
mare întreprindere și 
dînd examen la liceul se
ral, am reușit. Nu mi-a 
fost ușor să muncesc ziua 
și să învăț seăra, mai ales 
că locuiam într-o cameră 
mizeră, cu un pat de 
lemn, la un proprietar hră
păreț, care, cu toate că-mi 
lua destui bani, nu-mi fă
cea foc și-mi drămuia 
pînă și apa cu care mă 
spălam. Din pricina aces
tor condiții de trai, tind 
am trecut în clasa a X-a, 
m-am îmbolnăvit de lom- 
bosciatică și am fost in
ternat în spital. Dar — 
pentru ca de aid, de fapt, 
începe povestea mea — 
în perioada de spitalizare 
am cunoscut o fată des
pre care credeam că are 
un suflet de aur. Am 
continuat să ne înitlnim 
și după însănătoșirea mea, 
m-am atașat de ea fi 
eram în stare să fac ori
ce numai ca să-i fiu pe 
plac. Văzîndu-mi slăbi
ciunea pentru ea, fiind 
convinsă că nu-i pot re
fuza nimic, mi-a spus în
tr-o zi că mă părăsește 
dacă nu-i cumpăr o haină 
de urson. Aveam bani 
prea puțini, o iubeam 
prea mult și mă găseam 
într-o situație disperată. 

Sînt convins că ai nevoie de o încurajare, dar sînt 
și mai convins că, după cîte îmi dau seama din scrisoare, 
poți găsi în tine suficiente resurse pentru a depăși un 
moment dificil. Nu-i primul prin care treci, îți doresc 
din toată inima să fie ultimul, dar fiecăruia din noi 
viața ne poate rezerva surprize neplăcute, pentru că 
viața, cum bine știi, nu*i cea mai perfectă ilustrare a 
inspiratului titlu pe care l-a găsit un redactor de la 
radio : „La sfîrșit de săptămînă — cîntec, joc și voie 
bună !“ N-am de gînd sa comentez rîndurile tale, pen
tru că de prea multe ori am subliniat aici un principiu 
profund uman al societății noastre — și anume acela 
că, pentru aceeași vină, un om nu poate să fie pedepsit 
de doua ori. Ceea ce mă simt însă obligat să-ți spun 
este că măreția și, dacă vrei, sensul sublim al vieții, 
constă tocmai în puterea de a nu ne lăsa înfrînți. Să 
dăruim ou larghețe psihologilor dreptul de a împărți 
indivizii în cîte categorii doresc *— cu voință, cu voință 
mediocră sau lipsiți de voința — $i, optimiști, să cău
tăm în noi ce avem mai bun și ce putem da mai bun 
— și fără îndoiala că ceea oe avem mai bun și putem 
dărui mai bun este efortul nostru de a munci, de a în
văța, de a ne depăși. Nu sînt un ascet. Știu că dragos
tea pentru o femeie (asta fiindcă discutăm între bar-

Tovarășii din atelier 
mi-au refuzat un împru
mut, n-aveam alte cunoș
tințe și așa se face că, 
într-o seară, mergînd pe 
stradă văzînd geamul 
unui autoturism deschis, 
m-am gindit... Bănuiți 
probabil ce-am făcut, dar 
vă jur că în momentul 
acela nu mai raționam. A 
urmat ce era firesc să ur
meze. Prins și judecat, 
am stat un an și jumăta
te în detenție, timp în 
care îmi apărea mereu în 
fața Ochilor clipa aceea 
tind tînărul cinstit ce fu
sesem, făptuise totuși un 
act condamnabil, Mi-am 
ispășit pedeapsă, dar 
mi-a fost cumplit de greu 
să mă integrez în socie
tate, mulți oameni mă 
priveau cu suspiciune. 
Am izbutit însă să mă 
reînscriu la liceu, prtn- 
tr-un efort care mi-a dat 
sentimentul că nu-mi slă

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ
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bise dorința de a învăța, 
Că am tras toate conclu
ziile din actul meu necu
getat și că oamenii din 
jur își vor da seama 
că-mi pot îndrepta singur 
greșeala. M-am îndrăgos
tit de o colegă de clasă, 
căreia nu i-am ascuns nici 
o clipă prin ce-am trecut 
și care, după o vreme, a 
fost de acord să ne căsă
torim. Părinții ei, aflind 
însă cu cine vrea fiica lor 
să-și lege viața, m-au pri
mit cu înjurături, m-au 
numit derbedeu și m-au 
scuipat, iar pe ea au în
ceput s-o bată crunt. Este 
o grea lovitură pentru 
mine. Tare mi-e frică să 
nu-mi cedeze nervii. În
văț și muncesc, dar fac 
totul pentru că „așa tre
buie*1, pentru că „n-am 
voie să fac altfel*, pentru 
că nu mă mai pot întoar
ce „acolo" (...). Nu un 
sfat vi cțr, tovarășe re
dactor, vă rog doar 
să-mi adresați câteva cu
vinte. Sînt singur și am 
mare nevoie de o încu
rajare**.

bați) înnobilează acest efort, îi dă aripi, îl împlinește. 
Dar o neîmplinire în dragoste rămîne, la urma urmei, 
o simplă neîmplinire, oricît de dureroasă ar fi, e de
parte de ceea ce numim o ratare.

Recitesc oe ți-am răspuns. Mai mult ca sigur că, așa 
cum ar zice un cronicar sportiv,n-am fost pe fază. Acor
dă-mi și mie dreptul să pierd un meci. Nu putem co
tiga în permanență. Viața ar fi prea simplă și n-am mai 
avea pentru ce să ne zbatem —- adică pentru ce să
trăim I

M. M., Sălaj, Zălău:
„Nu știu dacă ar trebui 

să comunic către această 
rubrică dar deoarece ini
ma îmi este împăcată 
vreau să văd și eu ce răs
puns o să primesc. Am 
vorbit încă din clasa a 
VIII-a cu un băiat am 
mers la școală am cores
pondat cu el doi ani și 
am vorbit cu el două 
luni și jumătate pe urmă 
a apărut o ceartă din 
cauza unei scrisori. (Rog 
cititorii să nu învinuiască 
zețarul pentru lipsa de 
punctuație observată pînă

aici și nici de ce vor ob- mai poate* spune că ține 
serva de aici încolo, la mine ?**.

Da ! Se mai poate spune 1 Mare lucru e ambiția ! 
Nu-mi pot imagina ce satisfacții are prietenul tău din 
pricina ambiției, dar, incontestabil, ambiția profesoru
lui care te-a învățat gramatică trebuie să fie imensă. 
Și-a văzut visul cu ochii. Transmitei (sic 1) salutărilemi 
(sic 1) cordiale 1

DORIN V., Făgăraș:
„...Merg pe munte încă 

dinainte de a merge la 
școală. Tatăl meu, un al
pinist pasionat, m-a luat 
cu el prima oară pe mun
te încă de pe cînd nu 
învățasem bine să merg și 
mai păstrăm și acum o 
fotografie făcută la Bîlea 
care îl înfățișează pe tata 
cu mine în..: rucsac I De 
atunci au trecut mulți ani. 
am ajuns in ultima clasă 
de liceu .și în tot acest 
timp cred că „am făcut" 
toți munții țării (...) 
M-am îndrăgostit nu nu
mai de frumusețea natu
rii, ci m-a încîntat solida
ritatea care se creează în
tre cei hotărîți să-și pe
treacă zilele libere „la 
înălțime". Oameni care 
poate, pe „pământ**, adică 
ceva mai departe de cer, 
nu sînt în stare să-ți ofere 
cinci bani ce nu-ți ajung 
pentru biletul de autobuz, 
acolo îți pot dărui pînă 
și cămașa... Din păcate 
însă. unii își păstrează 
chiar și pe munte un fe
roce egoism și despre un 
asemenea caz vreau să vă 
povestesc. Coboram în
tr-o duminică pe Valea 
Jepilor. Era pe la sfîrșitul 
lunii octombrie. O zi cu 
ceață și cu burniță. La un 
moment dat, în fața mea, 
un excursionist solitar 
alunecă și își fisurează 
tibia, li dau primele în
grijiri, îi leg foarte strins 
cai un bandaj piciorul și 
îi propun să mai aștep
tăm să coboare cineva, 
pentru că singur nu-l pu
team duce în spate pînă 
jos. Nu așteptăm mult și 

o.p.-i.). Și abum după ce, 
miam găsit un alt prieten 
el îmi cere din nou prie
tenie. Oare ar mai putea 
fi prietenie adevărată ? 
Din cauză ce el vorbește 
cu o verișoară și eu vor
besc cu un alt băiat dar 
totuși eu sînt geloasă pe 
el ca vorbește cu altă 
fată. Cînd vorbeam cu el 
orice lucru îi spuneam să 
facă făcea dar acum și 
dacă îi spun măi băiete 
lucru ăsta nu e bine el îl 
face din ambiție ca sămi 
facă în ciudă. Oare se 

apar doi băieți și o fată. 
Toți cam în jur de 20 de 
ani, bucureșteni. li rog să 
mă ajute să-l transportăm 
r>e accidentat. „Ne gră
bim, pierdem trenul**, 
mi-a răspuns unul dintre 
ei. Încete să-i fac să în
țeleagă că merită să piar
dă și trenul în acest caz. 
Atunci ei încep, cum se 
spune, „să mă ia peste 
pitior", să mă întrebe: 
,,Ce-ai mîricat dimineață, 
de ești așa de șmecher?" 
sau „Cînd te-a născut, 
maică-ta citea dicționa
rul enciclopedic, de-ai 
teșit așa de deștept ?**. 
l-am lăsat să mă insulte 
și m-am adresat fetei: 
„Domnișoară, dați-le dv. 
o lecție acestor oameni 
lipsiți de suflet. Ajuta- 
ți-mă dv.**. O clipă mi 
s-a părut că va fi în sta
re de o faptă frumoasă, 
dar în clipa următoare 
am auzit-o spunîndu-le 
prietenilor: „Haideți, ga
giilor, ăsta-i nebunI" Și 
au plecat... După un ceas, 
am reușit, cu ajutorul al
tor doi tineri din Ploiești, 
cărora vă rog să le publi
cați numele: Zamfir Mol
dovan, lăcătuș, și Gheor- 
ghe, Stirbu, frezor, să-l 
transportăm pe băiatul ac
cidentat în Bușteni, de 
unde l-am suit eu într-un 
camion și l-am dus la spi
talul din Azuga. Dar am 
rămas cu o mare mâhnire 
în suflet. Este pentru pri
ma oară In viață tind, pe 
munte, m-am întîlnit cu 
un egoism atît de cras. 
Îmi vine să propun 
O.N.T.-ului să pună acest

afiș . în toate cabanele: munte, nu vă uitati ome- 
„Tirieri, tind urcați pe nia acasă i".

Cu totul de aoofd cu un asemenea afiș și, de altfel, 
în conștiința noastră el e scris de mult, ba chiar în- 
tr-o formulare mai largă și mai cuprinzătoare : „Tineri, 
cînd urcați, cînd coborîți ori cînd mergeți drept, nu vă 
uitați omenia acasă și nicăieri în altă parte !".

„Dragă redacție, per- 
miteți-mi. mai întîi, să mă 
prezint: mă numesc F(...) 
D(...), am 24 de ani, 
mi-am satisfăcut stagiul 
militai și sînt de profesie 
lăcătuș mecanic. Pînă la 
începutul lunii mai a.c. 
făceam parte dintre cetă
țenii lașului, oraș în care 
m-am născut, unde locu
iesc părinții și surorile 
mele și unde și eu am 
fost angajat la o între
prindere. Dar așa cum se 
întîmplă în viață unele lu
cruri neprevăzute, mi s-a 
întîmplat, și mie ceva care 
a avut darul să mă ^mul
gă din orașul natal și să 
mă transforme fără să fi 

dorit în bucurcștean. Iată 
cum s-au petrecut lucru
rile : la începutul lunii 
mai, venind în vizită la 
București, am cunoscut o 
fată, N(...) G(-)> funcțio
nară la un oficiu P.T.T.R. 
Ne-am apropiat unul de 
altul, ne-am destăinuit 
sentimente de dragoste. 
După o corespondență 
frumoasă și din partea 
mea navete lași-Bucu- 
rești. am hotărît să ne că
sătorim și astfel, în mai 
puțin de o lună, ne-am 
prezentat la Ofițerul Stă
rii Civile, unde de bună 
voie și nesiliți de nimeni 
am rostit amândoi acel 
DA prin care am devenit 
soț și soție pentru tot
deauna (credeam eu). Pe 
urmă, soția a venit cu 
mine la lași și și-a petre
cut concediul de odihnă 
la părinții mei. Dorința 
mea era ca ea să rămână 
în orașul meu. Dăr adu- 
cindu-mi argumente ce

Publicîndu-ți scrisoarea, am pus-o ’

NU ȘA M., de 18 ani,
Piatra Neamț:

„...Vă trimit fotografia 
mea ca să o studiați șt nema...

Studiez cu cea mai mare atenție fotografia trimisă. 
Este însă un studiu care îmi cere destul de mult timp 
și deocamdată n-am izbutit să ajung decît la două 
concluzii certe. Prima ar fi că fotografia are dimensiu
nile 6/9 cm și zimții de pe margine sînt de o regulari
tate pe care o poate invidia orice filatelist. A doua : 
că bicicleta de care te-ai sprijinit în timpul declanșări) 
aparatului este excepțional de fotogenică și dacă ar fi 
depistat-o la timp, regizorul filmului „Vin cicliștii” azi 
ar fi fost, incontestabil, laureat la Cannes sau la Ve
neția. Celelalte amănunte ale pozei încă le mai studiez.

FLORA H., de 17 ani, 
elevă, Turda :

„...doi băieți se ceartă 

De unde conchid că e încă proaspăt bătrînul pro
verb : „Cînd doi se ceartă, al treilea cîștigă

Pe sîmbăta viitoare !

Un frumos interior maramureșan, asupra căruia nu și-a lăsat amprenta stilizarea

Foto: EM. TÂNJALA

mi s-au părut temeinice, 
mi-a cerut să mă mut eu 
la București. Am acceptat 
și am făcut toate forma
litățile cerute în aseme
nea împrejurări, inclusiv 
am primit transferul de la 
locul meu de muncă din 
Iași la o uzină bucureștea- 
nă. N-a- trecut însă nici o 
lună de la căsătoria noas
tră și soția mea a început 
să dea semne de nemul
țumire și enervare. îmi 
reproșa că își făcuse cu 
totul alte iluzii despre 
căsătoria cu un tinăi 
care, în afară de școala 
profesională și meseria de 
lăcătuș mecanic, de since
ritate și cinste, nu dispu
ne de perspective care 
să-t ridice pe un piedes
tal mai înalt al vieții. 
Personal credeam și o să 
cred toată viață că mun
ca mea conștiincioasă, ca
lificarea și eventual con
tinuarea studiilor la seral, 
aduc după ele perspectiva 
unei vieți urcate pe un 
piedestal frumos. Soția 
mea a fost de altă păre
re și astfel, o lună și ju
mătate mai tîrziu, în au- 
gust, întortindu-mă de la 
Iași, unde am fosty pentru 
a aduce încă niște acte 
necesare completării tran
sferului, soția mi-a ieșit în 
cale, mi-a pus geamanta
nul cu luorurile mele în 
mînă și mi-a comunicat 
că s-a săturat de căsnicie. 
N-am avut ce face și am 
plecat, stînd pe unde apu
cam. o zi la un coleg, alta 
la altul, apoi cu sprijinul 
uno-r oameni cumsecade 
din uzină, care mi-au în
țeles situația, mi s-a dat 
posibilitatea să locuiesc la 
căminul de nefamiliști al 
întreprinderii. Nu eram 
lămurit însă pentru ce 
N(.:) mă aruncase ca pe 
un bilet de tramvai folo
sit șl am încercat să mai 
discut cu ea. Am aflat un 
lucru înspăimîntător : a- 
cela că, de fapt, ea a vrui 
să se căsătorească numai 
fiindcă, la 25 de ani ai 
ei, să nu se spună că o 
rămas „fată bătr'.a' și o 
acceptat cererea uita așa 
cum ar fi acceptat oricare 
alta, urmând ca după ce 
„va închide gura lumii" 
să-și recapete indepen
dența. V-aș fi recunoscă
tor, dragă redacție, dacă 
ați pune în discuția tine
rilor această atitudine'.

să-mi răspundeți dacă pot 
să mă fac artistă de ci- 

pentru mine, dar tatăl 
meu i-a alungat pe amîn
doi...**.

(Urmare din nag. I) 
fără referate, comunicări și 
morgă profesională — des
pre relația MUZEU-PU- 
BLIC.

Recunosc din capul locu
lui : nici pomeneală de vor
bărie gratuită sau dispute 
de salon, dar nici final cu 
angajamente și îmbrățișări, 
ci o foarte acută dezbatere 
asupra felului cum și cit 
contribuie aceste lăcașuri și 
slujitorii lor la educarea ti
nerei generații, in special, 
și la ridicarea nivelului ile 
cultură al maselor, în gene
ral. I-am văzut pe acești 
oameni ai studiului migălos, 
de laborator, care-și petrec 
majoritatea timpului printre 
tomuri prăfuite, în tăcuta 
companie a documentelor 
moarte demult — așa-i cu
noscusem pe unii dintre ei 
— profund și sincer preo
cupați de felul în care sînt 
receptate scrupuloasele lor 
cercetări. Tragem linie și re
zumăm.

1631000 de vizitatori au 
trecut, intr-un an, praguri
le muzeelor bucureștene. Ci
fră impresionantă, cu puțin 
chiar mai mare decît nu
mărul locuitorilor Gapitalei. 
Nu înseamnă că fiecare băș
tinaș, cu mic — cu mare, s-a 
înfruptat, măcar o dată, din 
minunățiile tezaurizate în 
vitrinele de sticlă. Nu, ci 
doar o treime din localnici 
își onorează propriile tem
ple de cultură — susțin sta
tisticienii. Privit mai îndea
proape, și acest procent are 
fațete nu tocmai luminoase: 
o prea comodă practică a- 
duce în sălile liniștite nu
meroase grupe de elevi și 
militari, cu unica preocupa
re ca puținele minute afec
tate vizitării să treacă cit 
mai repede. Și este bifată 
în catastif încă o „acțiune**, 
fără ca măcar organizatorii 
ei să știe exact ce-au vă
zut... Ghizii și ’ muzeografii 
sînt chiar sfătuiți de unii 
profesori să nu ofere prea 
multe amănunte, gîndin- 
du-se fariseic la memoria 
încărcată a copiilor ; in re
alitate, ei se grăbesc să pro
fite altfel de ora sau orele 
acelea — cinematograf, ma
gazine. meci, o bere etc.

Cit de modeste ar fi unele 
muzee sau case memoriale, 
tot există valori de cultură 
materială și spirituală dem
ne de o mai atentă aple
care. Experiențele lecțiilor 
ținute la fața locului au fur

nizat surprize dintre cele 
mai plăcute și satisfacții 
pentru ambele tabere : pro
fesorii dublați de specialiști 
s-au făcut mai ușor înțe
leși, elevii au descoperit un 
univers ce le era la inde- 
mină, dar a cărui existență 
o credeau numai între filele 
manualului. Sînt subiecte- 
mănușă pentru orice clasă, 
în orice oraș : despre stilu
rile arhitectonice ale seco
lelor XVI-XVIII ca și despre 
faptele de arme ale lui Ian- 
cu de Hunedoara și Matei 
Corvin — la Castelul Huni- 
azilor ; despre bolta ce
rească — la Observatorul 
Astronomic ; despre miste
rele adîncurilor submarine 
— la Acvarium ; despre 
George Bacovia — la „Geor
ge Baco vi a“ ; despre exploa
tarea și valorificarea țițe
iului — la Muzeul Petro-

Orașul
necunoscut

lului ș.a.m.d. Cînd există 
interes pentru astfel de ac
țiuni, muzeografii scot la 
iveală piese și documente 
inedite, chiar și din depozi
te. își etalează întreaga ști
ință, fecundind fantezia a- 
dolescentină, făcînd mai per
meabile noțiunile, dînd po
sibilitatea cunoașterii de 
facto a unor evenimente 
pierdute în ceața timpului. 
Un fragment ceramic, o fe
rigă pietrificată, un astru 
văzut prin lunetă, partea li
nei corăbii, manuscrisele 
poetului — toate înving li
tera cărții, sau, mai bine 
zis, îi dau consistență, o fac 
să respire, să se înnobileze. 
In muzee, ideile se văd ’

Cu cît este mai bogat în 
asemenea foruri, orașul se o- 
feră locuitorilor săi mai des
chis, cu posibilități înmulți
te de a face educație direc
tă, de a prolifera pasiuni, de 
a oferi argumente pentru

mîndria vetrei. Muzeele nu 
mai sînt — nu mai trebuie 
să fie — cetăți pentru un 
număr restrîns de inițiați, 
care lac cercetare de dragu’ 
cercetării. „Muzeele au în
ceput să iasă în stradă s 
reieșit din acel dialog, aste 
însemnind o multitudine d 
inițiative menite să lărgeasc; 
aria de interes din jurul lor 
Există ziua și ora muzeului 
cînd amfitrionii stau nuniî’ 
ia dispoziția unor anunv 
grupe de vizitatori ; prind 
teren cenaclul și spectacolu1 
de muzeu, cu care ocazie s' 
înmulțesc uneltele de lucrv 
ale specialiștilor cu publicul 
muzeele au început să orga 
nizeze (da, chiar ele I) ex
cursii și expediții de cerceta
re t?i documentare cu public. 
Rezultatul ? Eforturile conju
gate au dus Ia o apropiere 
intre instituție și admiratorii 
săi, concretizate in apariția 
unor asociații, cercuri, clu
buri șl societăți de „Prieteni 
aj muzeului". Așa-i la Dro- 
beta-Turnu Severin, așa-i lă 
Tîrgovîște, Tulcea, Ploiești, 
Constanța. Despre tinerii ar
heologi amatori din Dobro- 
gea am mai scris, numai că 
am omis să-i numesc, pe Hu
să elevi, studenți și munci
tori, pe tractoriștii cu ure
che... arheologică. Atît au 
bătut toate satele salariații 
muzeului constănțean, pentru 
a-i iniția pe locuitori in des
coperirea relicvelor trecutu
lui, ce zac, probabil, sub ori* 
ce palmă de pămînt, incit 
acum tractoriștii sînt foarte 
fttenți la cel mai mic zgomot 
făcut de fierar plugului : u” 
scrîșnet cît de înfundat, îi 
face să oprească motorul și 
să scoată la lumina zilei o 
coloană de marmură, o am
foră, o inscripție. La fel se 
întîmplă și pe șantierele de 
locuințe, unde Pe locui vii
toarelor temelii constructorii 
găsesc nenumărate vestigii 
ale civilizației dinții. „Dacă 
știi să ți-i faci, prieteni ai 
muzeului sînt peste tot I" 
susțin constănțenii. Și e de 
adăugat : prin ei, tezaurul 
culturii noastre s-a îmbogă
țit foarte mult.

Despre toate acestea ne-au 
îndemnat să scriem cît mai 
des participanțiî la stagiul 
de perfecționare a cadrelor 
din rețeaua muzeistică. O 
invitație în alh pentru gaze
tarii îndrăgostiți de munca 
lor, uneori anonimă, cu re
zultate dintre cele mai spec
taculoase.
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(V)
Mor41 rula pe autostradă cu 120—130 de kilometri pe oră, me

die pe care i-o impuneau urmăritorii lui Baxter. La un moment 
dat, Citroenul lui Nythan, omul care îi fusese dat ca umbră, dis
păru din cîmpul său vizual și el apăsă la podea pedala de acce
lerație e Porsche-ului. Acul kilometrajului urcă la 180.

Era un 911 S Coupă, cunoștea calitățile acestei mașini, din pă
cate însă, după lichidarea lui Baxter, va trebui s-o cedeze, lui 
Nythan. preluînd mașina acestuia, deoarece Baxter avea tot un 
Citroen DS 21. Nu era o mașină rea, dar nu se putea compara 
cu un Porsche. Tocmai de aceea îi fusese dată lui.

După puțin timp, în difuzorul aparatului de radio emisie-re- 
cepție. cu care era înzestrată mașina, se auz, vocea lui Nythan.

— Baxter sondează mereu terenul din spate. A devenit bănui
tor, mi se pare.

Vorbi în microfon :
-- Dracu să-1 <ia. trebuie să oprească odată ! O să fim nevoiți 

să facem cale întoarsă.
— Credeam c-o să se oprească ia Linz. (
— Și eu. Mergem paralel cu Dunărea, dar nu mai avem 

locuri favorabile pe aici.
— Pînă la Viena a mai rămas o singură ieșire de pe auto

stradă, într-o jumătate de oră trecem de ea.
— Știu. O să oprească probabil la Viena !...
— Și dacă nu oprește, ce facem ?
— De mîncat trebuie să mănînce astă seară ceva !... Ziceam 

c-o s-o facă la Linz.
— Și-o fi pus în gînd să ajungă dintr-o bucată la Budapesta 

și să doarmă acolo .’...
— Dacă nu oprește la Viena, dați drumul la varianta a doua. 

Imediat ce iese din oraș. Altfel riscăm să ne ardem ! Pînă la 
granița Ungariei nu mai sînt decît vreo șaptezeci de kilometri.

— E în regulă ’ A redus iar viteza.
— Să facă o schimbare, amicii 1
Nu era nici șapte cînd intrară în Viena și Morel speră că ur

mărirea aceasta care dura de trei zile, se va încheia aici, in oraș.
Baxter opri într-adevăr la tui hotel destul de central și după 

ce se cază, coborî în stradă. Nu mai fusese de vreo doi ani in 
Austria, știa însă că în apropiere era un restaurant unde se pu
tea mîncâ foarte bine. Tocmai de aceea alesese hotelul acesta.

La un moment dat, străbătînd încă Germania Federală, avu
sese impresia că cineva i se agățase de coadă, aici, pe auto
stradă, îl încercase același sentiment cînd observase un Mer
cedes rulînd un timp în, spatele său, verificase și Mercedesui, 
păstrînd aceeași viteză, trecuse de el.

Nu-i plăcea deloc treaba care i se dăduse acum. în țările co
muniste și-au rupt gîtul destui, știa foarte bine. în Iugoslavia 
era cît pe aici să i se în-funde și lui. noroc că reușise la timp 
să treacă granița în Italia. Din România unde să fugă ? Fusese 
ales pentru-că se specializase în marina militară, sau acesta fu
sese doar pretextul, treaba asta putea s-o facă si altul !...

Gîndurile acestea îl obsedaseră tot timpul pe drum, avea o 
stare sufletească cît se poate de proastă, îl apăsa ceva ca o pre
simțire. Mănîncă și după aceea ce face ? Ar putea să se distreze 
cu. o fată... Pe Stuttgartstrasse erau niște localuri cu fete...

Să le ia dracu de maimuțe, era sătul de zîmbetul lor idiot, 
de veselia lor prefăcută ! Ce-ar fi să se ducă în Prater ? revăzu 
el uriașul parc de distracții care te aruncă în dulcea lume a 
copilăriei, absorbindu-te cu rîsul lui general. Era o idee !... Nu
mai că asta însemna să se urce din nou în mașină... Decît o 
seară cu o maimuță stupidă... Merita.

— Baxter ! se auzi el strigat cînd dădu drumul motorului.
Morel traversa «trada spre el, ridicînd mina ca să fie văzut.
— Bună, Baxter ! Nu te-am văzut de o groază , de timp !
Baxter vru să coboare din mașină pentru că revederea cu Mo

rel ii făcea o reală plăcere, dar acesta se lipi de portieră și in 
momentul următor simți înfigindu-i-se sub ureche țeăva rece a 
unui pistolet.

— Cuminte, Baxter ’ îl avertiză Morel. Avem ceva de dischtat 
și strecurînd mîna stîngă sub cea care ținea pistolul trase sigu
ranța portierei din spate.

După primul moment de surpriză care îl stupefiase aproape, 
făcîndu-1 să creadă că Cel care îl amenința cu pistolul împru
mutase doar înfățișarea și vocea lui Morel, Baxter se gîndi, ana- 
lizînd fulgerător situația, să încerce o eschivă. Riscul ar fi fost 
prea mare : țeava pistolului i se înfipsese adine între ureche și 
falcă și el știa că, fiind cu surdină, zgomotul pe care-1 va pro
duce acesta nu va fi mai mare ca cel al unei sticle desfundate, 
în gălăgia străzii, nici chiar atîta.

Era prea tîrziu. în spatele său se și urcaseră doi țipi, portiera 
din dreapta se deschise și ea. Morel îl împingea spre cel care se 
așezase în fața, treeînd la volan.

Totul se petrecuse într-o fracțiune de secundă, mașina demară 
puternic din loc.

— Ce înseamnă asta. Morel ? Sau cine dracu oi fi ? întrebă 
Baxter încercînd să pară calm.

. ?,u înseamnă nimic. Ți-am spus : vrem să stăm puțin de vorba cu tine.
— Tu să stai de vorbă cu mine așa ? Ce dracu, a izbucnit răz

boiul și-ați intrat în alință cu Estul ? !
Morel izbucni în ris, ii plăcuse gluma. întotdeauna fusese de 

părere că Baxter era un tip foarte simpatic.
— Bună !... în alianță cu Estul ! continuă el să rida.
— Ai luat o chestiune pe cont propriu ?
— Baxter !
— Trebuie să fi înnebunit de-a binelea !...
Morel încetini și unul din cei doi țipi din spate coborî în drep

tul mașinilor lor, parcate acolo. Apoi, celălalt îl percheziționa 
cu minuțiozitate pe Baxter, scoțîndu-i din buzunar tot ce avea

— Este și ăsta un mod de-a sta de vorbă !... Bine, mi-ati luai 
pistolul... Dar de ce și actele ?

întrebarea rămase fără răspuns.
Curînd ieșiră pe autostradă, Nythan acționă levierul scaunului 

sau, culcă spătarul și Baxter fu tras pe canapeaua din spate. 
Pentru o mai mare siguranță trecu și Nythan acolo, luindu-1 la 
mijloc pe Baxter.

— Hai, dați-i drumul ! făcu acesta din urmă. Spuneți ce vreți ! 
Nu-i plăcea deloc toată chestia aceasta, prea se purtau fără me
najamente cu el !

— O să ți se spună îndată. Fii fără grijă, în noaptea asta ai 
sa dormi la hotel, îl liniști Morel.

— Cine o să-mi spună ?
— La cine te ducem. Noi sîntem prea mici ca să stăm de vorbă 

cu tine...
— Lasă ironiile, Morel ! N-aș fi crezut niciodată că ai să fii 

m stare...
— Vorbești prostii ! îl întrerupse acesta. Cum o să uit ?! O fac 

din ordin. Iar un ordin este un ordin !... Tu știi foarte bine !
— La dracu, sîntem aliați !
— Asta am zis și eu...
— Atunci ?
— O să se descurce ei șefii...

(Va urma)
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întîlnirea prietenească dintre Plecarea delegației • SPORT • SPORT • SPORT •

membri ai Biroului C.C. al U.T.C. și Partidului African

Prezidiului Uniunii Tineretului al Independenței
Actualitatea in tenis

din Iugoslavia
La Drobeta-Tnrnu Severin, 

a început întîlnirea priete
nească dintre membri ai Bi
roului C.C. al U.T.C. și Pre
zidiului Uniunii Tineretului 
din Iugoslavia (U.T.I.).

In cadrul convorbirilor 
dintre delegația U.T.C., con
dusă de tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu. prim secre
tar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele_tine- 
retalui și delegația 
condusă de tovarășul 
mir Maksimovici, 
iele Conferinței 
fost prezentată, 
fanților tineretului din tar* 
vecină și prietenă, activita
tea desfășurată de Uniunea 
Tineretului Comunist pen
tru educarea in spirit co
munist. prin muncă și pen
tru muncă a tinerei generații 
în vederea participării sale 
active la îndeplinirea bot*- 
rîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale 
ale P.C.R-. de făurire a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în cadrul convorbirilor 
dintre delegațiile U.T.C. 
U.T.I. s-a realizat și 
schimb de păreri privind 
sîbilttâiile de dezvoltare 
diversificare a relațiilor 
colaborare și prietenie 
țeascâ dintre tineretul

U.T.I.,
Vladi- 

președin- 
U.T.T., a 
reprezen-

mân și iugoslav, dintre 
U.T.C. și U.TJ.. precum și 
cu privire Is, unele aspecte 
ale mișcării internaționale de 
tineret.

Cele două delegații au vi
zitat Combinatul de prelu
crare a lemnului. Grupul 
școlar din Drobeta-Turnu Se
verin, Liceul agricol din Ha- 
l&nga și Muzeal „Porțile de 
Fier".

Delegațiile au fo«t primite 
de către tovarățnl Iulian 
Ploștinaru. prim secretar al 
Comitetului județean Me
hedinți al PCX

Seara, la sala Teatrului din 
•rața! Drobeta-Turnu Seve
rin. a avut loc o intilnire 
prietene**** intre de’egafia 
Uniunii Tineretului din Iu
goslavia, condus? de tova
rășul Vladimir Maksimovici 
ti reprezentanți ai tineretu
lui din localitate.

La convorbiri și programul 
de vizită a luat parte Vukai- 
loviei Eranko. consul al ge
neral al R^.F. l^;oslaria la 
Timi?ozra.

ImCnire* prieteneoMâ din
tre rneiubri ai Biroului C.C. 
al U.T.C. ti P-rzrtiului 
U.T.L va eonlinuz. hi curea! 
zilei de n noiembrie a-c.. ta 
Kladovo. ta B.S.F. hmnla-

Vîheri 
Capitala, 
African 
Guineea-Bissau 
Capului Verde (P.A.I.G.C.). con
dusă de tovarășul Aristides 
Pareira, secretar general al 
P.A.I.G.C., care, la invitația 
C.C. al P.C.R , a făcut o vizită 
de prietenie in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni. delegația 
P.A.I.G.C. a fost condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. si P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv. secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei 
secretar al C.C. al P.C.R.. ge- 
neral-co’onel Ion Coman. mem
bru al C.C. al P. R.. șef de sec
ție la C.C. ai P.C.R.. Constantin 
Vasili’j. adjunct de șef de sec
ție Ia C C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

după-amiază a părăsit 
delegația Partidului 

al Independenței din 
și Insulele

SemifinaleZe probai de sim
plu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis 
de la Nottingham vor opune 
pe Ilie Năstase americanului 
Jimmy Connors, într-una din 
partide, și pe olandezul Tom 
Okker englezului Mark Cox.

sferturile de finală, Okker
învins pe Ion Tiriac cu 7—6

7n
la . . -
6—4, VoX l-a eliminat cu 6—5, 
1—6, 6—2 pe americanul Tom 
Gorman, iar Connors l-a între
cut cu 6—2. 6—3 pe francezul 
Patrick Proisy. După cum se 
știe, Ilie Năstase și-a asigurat

PROGRAM
COMPETIȚIONAL

CRONICA
U.T.C.

• VINERI, a sosit în Cap. a- 
Hanș Jarti'-schek. sec-eu? 

general al Ir.terr.dtionale: So
cialiste, care face o 
țara noastră.

La sosire, oaspetele 
lutat de tovarășul 
Popescu, membru al 
Iui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste.

vizitâ in
a fost sa- 

Dumrtru 
Corni te»j-

r.Ior din țara ncasTri și Asocia
ția națională a scriitorilor ș. 
artiștilor din Peru. Biet pre*i- 
zute vizite reciproc* âe «cni- 
tori și traducători, ichhnbcgi de 
publicații.

• VINERI DIMINEAȚA, * 
plecat la Sofia o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Ion Catri- 

fanes cu, prim-secreur al Comite- 
p.ului județean Prahova al 
^.C.R., care, la invitația C.C. al 
vT.C.B., va face o vizită in 
Șfcchimb de experiența m R. P. 

Bulgaria.
La plecare, pe aeroportul Oto- 

penl, au fost prezenți Ios'.f 
Siasz, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de 
.partid; —

Au fost de 
ai Ambasadei 
București.

față reprezentanți 
R. P. Bulgaria la

• VINERI DIMINEAȚA, to
varășul Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primit delegațiile
sindicale din R.P. Bulgari?,
R.S. Cehoslovacă. R.D. Germa
nă, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară și U.R.S.S., care 
au participat la întîlnirea șefi
lor secțiilor internaționale ale 
acestor organizații. Cu acest 
prilej, intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost prezentate 
oaspeților principalele preocu
pări 
tata 
te 
rate 
plan ___________
Oaspeții au exprimat satisfacția 
pentru ospitalitatea și condiții
le de care s-a bucurat întil- 
nirea de la București, pentru 
rezultatele aeesteia.

• VINERI

ale sindicatelor din 
noastră, unele aspec- 

âle activității desfășu- 
de către U.G.S.R. pe 
intern și internațional.

• ÎN CAPITALA a fost sem
nată, vineri. înțelegerea de co- 
kborare între Uniunea terii to-

DECADA ARTEI CULTE"rr
idece ztie ce alese csazti- 

festări „Ziua artei culte* 
tint programate ta perioada 
16—S noiembne a_c. pe pri
mele scene ale muciciptiikti 
R—„ VUcea. Preporderer.u e 
au cele dedicate ttiiereraiui 
îndeosebi ceid școlare. Ce
rurile de cameră ale Scolii 
generale nr. 1 ti Liceului Va
sile Roaită vor susține con
certe pentru colegii lor din 
oraș. Teatrul popular, care 
va prezenta-presa -lui Barar.- 
ga „Interesul general*, le de
dică un matineu, cu Prințesa 
Turandoth. Soliști prestigioși 
ai Conservatorului „Ciprian V. RAVESCU

Conferința Națională a cercurilor 
științifice studențești ediția XI11913

La 16 noiembrie s-au deschis 
la București, in aula Academi
ei de studii economice, lucrările 
secției de invățămîn: economic. 
Participă studenți, cadre didac
tice, specialiști din București, 
Iași, Cluj, Timișoara și Craiova. 
Timp de trei zile vor fi pre
zentate și dezbătute peste 170 
de comunicări în subsecțiiie 
Teorie economică și doctrine e- 
conomice contemporane ; Calcul 
economic si cibernetică econo
mică : Ridicarea eficienței eco
nomice — sarcină centrală a 
țârii noastre în etapa actuală ; 
Ridicarea eficienței economice 
— calitatea produselor și căile

de îmbunătățire a acesteia ; 
Perfecționarea conducerii 
taților 
narea _ . .
ficării in țara noastră ; Per
fecționarea sistemului informa
țional economic. Remarcăm 
prezența unei bogate iernatici 
inspirate din practica economică 
a diferitelor întreprinderi cu 
car* facultățile de profil au re
lații de integrare. Unele dintre 
lucrări confirmă aplicarea de 
pe acum in producție a uncr 
rezultate si soluții propuse ce 
studenții cercetători.

uni- 
econornice ; Perfecțio- 
organizării și plan;-

G. 1.

FOTBAL. Duminică are loc 
etapa a XTV-a a diviziei națio
nale A. în Capitală au loc parti
dele ; Dinamo — S.C. Bacău, 
stadion Dinamo, ora 14 și 
Steaua — C.F.R. Cluj, stadion 
..23 August-, ora 16.30. In țară : 
Univ. Craiova — C.S.M. Reșița, 
,A3.A. Tg. Mureș — Sportul stu
dențesc, Politehnica Timișoara
— Rapid. F.C. Petrolul — F.C. 
Constanța* Politehnica Iași — 
Steagul roșu. F.C. Argeș — 
U.TJk. Astăzi are loc partida 
„U“ Cluj — Jiul (partidă tele
vizata in direct de la ora 14).

VOLEI. Etapa a Vl-a a cam
pionatului național programează 
;a Capitală următoarele jocuri : 
azi. sala Giulești, ora 18. Rapid
— LT.B. (f). sala Progresul, ora 
18-3L Progresul — Rapid (m) 
tar adine, sala Dinamo, ora 9.30. 
Dinamo — Explorări Baia Mare
m). iar ia continuare. Steaua 

Viitorul Ba că a (m). în tară, 
raasculia : _U“ Ctaj — Univ.
Craiova. CAU. Galati — Poli
tehnica Timișoara. Tractorul 
Brașov — I EFS. ; feminin, 
Univ. Timișoara — Constructo
rul București. Farul — Medicina, 
PemetUna tati - .C* Cluj. 
rniversUalea Cratova — LE.F^„ 
GS.M. Siten — Dinamo.

BASC HE.. La du;, in sala 
scornirilor se dwflșoiră a! doi- 
Lea mmeu al primului tur al 
campionatului republican mas- 
ru.uu după urmănomi program : 
ari. de ta ora 9JB. Farul — 
Rapid. Politehnica Bnmresti — 
Voința Timișoara : de ora 

Dit'zmo — LEES. Steaua
— Politehnica Ctaj. Ctaj — 
(LS.U- Galați. Univ. Timișoara
— LC.H-F. ; ntftoe. de ta ora 8. 
I-E-F.S. — Voința Timișoara. 

1U“ Ctaj — I C.H F. Dinamo - 
PoMehnica Ctaj. Rapw! — C-SX. 
Galati ti Farul — Pobteamca 
Bucnreșii.

RUGBL Etapa a IV-a procra- 
rteazâ ta Capuata partida Glo
ria — C.S.M. Sibiu terer GJo- 
ria. ora lt- Ia țară : Farul — 
Gri vi ta Roșie 51 Chimia Năvo
dari — Vulcan. In eocmietarea 
etapei, miercuri 21 noiembrie, 
vor avea loc in Capitală tatC- 
nirfl* : Dinam® — .Agronomia 
Cluj, teren Olimpia, ora 1230. 
Steaua — Univ. Timisoara, teren 
Ghencea, ora 14.45. iar în țară: 
Știința — Politehnica Iași și 
Rulmentul Birlad — Sportul 
studențesc.

JUDO. Azi și miine au loc 
meciurile triunghiulare 
etapa a V-i a diviziei A. 
Capitală. în sala Giulești se în- 
tilnesc echipele Rapid. Politeh
nica Timișoara 
București.

HANDBAL. 
Olimpia din ,___ ,_ _
ora 19.30 are ioc cea de-a doua 
intilnire amicală dintre echipele 
masculine ale României și " 
hostovaciei.

SAH. în aula I.P.G.G. 
Capitală, amatorii de șah 
urmări partide din cadrul fina
lei campionatului național mas
culin. Printre participanți se afiâ 
marele maestru Florin Gheor
ghiu, maeștri internaționali V. 
Ciociltea. Th. Ghițescu. D. Ghiz- 
davu și numeroși maeștri, prin
tre care campionul en titre. 
C. Partoș. La Brașov, in saia de 
festivități a hotelului „Brașov.

continuă partidele din cadrul ' 
campionatului național feminin 
la șah.

HOCHEI. Pe patinoarul 23 
August din Capitală azi și mîi- 
ne de la ora 17.30. amatorii de 
hochei pot urmări derbiul cam
pionatului național dintre 
mațiile Dinamo și Steaua.

TENIS DE MASA. La 
continuă întrecerile finale 
campionatului republican rezer
vat echipelor de juniori.

CICLOTURISM. MOne are Ioc 
în Capitală un cor.curs de ciclo
turism dotat cu „Cupa Olimpia- 
pentru toate categoriile de aler
gători. întrecerile se vor desfă
șura pe un traseu din cartierul 
Balta Albă cu începere de la 
ora 10.

GABRIEL FLOREA

for-

Iași 
ale

calificarea, cîștigînd eu 6—3,
6— 4 partida susținută cu sud- 
africanul R. Moore.

*
La Melbourne, pe terenu

rile gazonate ale clubului 
„Kooyong", în prezența a 
9 000 de spectatori, a început 
meciul dintre echipele de te
nis ale Australiei și Ceho
slovaciei, care se întrec în cea 
de-a doua semifinala interzo
nală a „Cupei Davis,( — e- 
diția 1973. După prima zi, sco
rul este egal: 1—1. Punctul 
echipei Cehoslovaciei a fost 
realizat de jucătorul nr. doi 
al oaspeților, Jiri Hrebec, care 
a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 6—4, 8-^-10, »6—4,
7— 5 in fața celebrului cam
pion australian John New
combe. Partida a durat apro- 
pe trei ore, dar victoria lui 
Hrebec s-a 
clar, 
cind 
gător al 
fo* de ____ . .

In partida inaugurală a In- 
tilnirii, Rod Laver, care joacă 
din nou după 11 ani în echipa 
țării sale intr-un meci de 
„Cupa Dawis", l-a învins după 
o oră și 53 de minute cu 6—3, 
7—5, 7—5 pe Jan Kodes.

Astăzi, meciul continuă cu 
partida de dublu în care, 
după toate probabilitățile, vor 
evolua perechile Kodes-Zed- 
nik (Cehoslovacia' fi Newcom- 
be-Laver (Australia), dacd an
trenorul Neale Fraser nu va 
apela la Ken Rosewall pentru 
a-l înlocui pe Newcombe, a- 
fecta^ ce eșecul r.easteptat su
ferit in fala Iui Hrebec.

conturat foarte 
începind din setul trei 
Newcombe, triplul ctfti- 

„Wimbledonului", a 
nerecunoscut.

republican

Ia țară :

din 
în

și Universitatea

Astăzi. in sa'.a 
Timișoara, de la

Ce-

din 
pot

• ECHIPA DE BOX a clu
bului Steaua, aflată in tur
neu in Spania, a intilnit la 
Bilbao o selecționată regio
nală, pe care a învins-o cu 
scorul de 8—4.

In limitele categoriei mij
locie, Alee Năstae l-a învins 
prin K.O. în repriza a treia 
pe boxerul spaniol Coasta. 
Celelalte victorii ale pugiliș- 
tilor români au fost obținute 
de Constantin Gruiescu (cat. 
muscă), Dinu Condurat (cat. 
cocoș) și Gheorghe Ciochină 
(cat. pană).

• CONSILIUL FEDERA
ȚIEI JOCURILOR SPORTI
VE ASIATICE, întrunit la 
Teheran, a hotărît să pri
mească R. P. Chineză ca 
membră a acestui for spor
tiv. în urma acestei hotăriri, 
Taiwanul nu va mai putea 
participa în viitor Ia această 
competiție.

La cea de-a 7-a ediție a 
Jocurilor sportive asiatice, 
programate între 1 și 10 sep
tembrie 1974 la Teheran, vor 
participa reprezentanții R. P. 
Chineze.

• CAMPIONATELE MON
DIALE DE GIMNASTICA 
MODERNA au început ta 
Rotterdam cu proba pe eehi- 
pe-ansambluri cu obiecte 
pcrt2t?ve.

Pentru concursul final 
s-au calificat șase formații : 
U.R.S.S. — 18,55 puncte, Ce
hoslovacia — 18,30 puncte, 
Bulgaria — 18,15 puncte. 
Italia 18.00 puncte. R. D. Ger
mană — 17,85 puncte și R.P.D. 
Coreeană — 17,65 puncte. E-

chipa Japoniei a ratat califi
carea, clasindu-sC pe locul 
șapte, cu 16,85 puncte.
• VINERI au continuat la 

Moscova întrecerile din ca
drul competiției internațio
nale de scrimă Turneul Ar
matelor Prietene. Un fru
mos succes, a repurtat spor
tiva româncă Ecaterina Stahl 
care a cîștigat proba de flo
retă. Ea a realizat 4 victorii 
întreeînd-o după baraj pe 
Derzinskaia (U.R.Ș.S.), care 
de asemenea totalizase 4 suc
cese. Pe locul trei s-a clasat 
Ileana Gyulai (România) cu 
3 victorii. La masculin a ter
minat învingător floret îs tul 
polonez Dabrowski.

• CUNOSCUTUL SCHIOR 
austriac Karl Schranz, sus
pendat la jocurile olimpice 
de la Sapporo, devenit ulte
rior membru al unei echipe 
de schiori profesioniști, a a- 
nunțat că se va retrage de
finitiv din activitatea eom- 
petițională. Karl Schranz in
tenționează să se stabilească 
în stațiunea austriacă de 
sporturi de iarnă St. Anton, 
unde va conduce o școală de 
învățare a schiului. în ace
lași timp, Schranz va ocupa 
postul de consilier tehnic al 
unei fabrici de schiuri din 
Austria.

• TROFEUL „Ghidonul 
de aur“ a fost atribuit pre
ședintelui Asociației interna
ționale a organizatorilor de 
curse cicliste, Felix Levitan, 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea sportului cu pe
dale în Franța și în alte țări.
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4orele :8;

GAMMA
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tore
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N;

StWBATA IT XOl ini ins

19,30; Circul Globus: GALA A- 
CRO3AȚILOR — spectacol inter
național — orele 16 și 19,30.

DUMINICA 18 NOIEMBRIE 1873
Opera Română: STUDIO DE 

BALET -73 — ora 11; LILIACUL
— ora 19.30: Teatrul de Operetă: 
SÎNGE VIENEZ — ora 10.30: 
CONTELE DE LUXEMBURG - 
ora 193*: Teatrul National „I. L. 
Car»riale3 (Sala Comedia): PRI
ZONIERUL DIN MANHATTAN
— ora IM»; DONA DIANA —
era 15.39; SA NU-TI FACI PRĂ
VĂLIE -----------------
Teatru!
(Schitu 
SOARE 
INTRE_________________________
CTT TĂCERE — ora 15; JOC DE 
P7SICI — ora 26: (Sala Studio): 
VALE>TTN SI VALENTINA 
era 19.39 ti Teatral „C.
Kottara* 'Sala Magheru): BUNA 
SEARA. DOMNU7-E VTLDE — 
era 19: ADIO CMARLIE - 
1931: CTT SASE — ora
<Sria Studii: BĂRBAȚI 
NEVESTE — orele 16
Teatrul : PHILADELPHIA
EȘTI A MEA ’ — ora 10.30;
A OPTA 7.HNUNE — ora 15,30; 
DRAGOSTEA NOASTRĂ — ora 
!MI: Teatrul Ciulești: SÎMRĂTÂ 
LA „VERITAS" •* -’
19.39; Teatrul 
REFLECTORUL 
ora 10 și 18.30; Teatrul „C. Tă- 
nese- rsata Savoy): LA SAVOY, 
BOEMA — orele 11 și 19.30: (La 
Sa’a Palatului): DE LA TĂNASE 
ADUNATE - ora 19.30: Teatrul 
„Ion Creangă": NOTA ZERO LA 
PURTARE — ora 16: (la Teatrul 
National „T. L. Caragiale*. Sala 
Studio): IANCU JIANU — ora
19:
teria): 
ora Uț 
ȘORUL 
ramblnl
MELEAGURI
ora 19.39: Circul Globus: GALA 
ACROBAȚILOR — spectacol in
ternațional — orele 15 și 19.30.

CU SCARA — ora 20; 
„Lucia Stiirdza Bulandra" 
Măgureanu): O SCRI

PIERDUTA — ora 10: 
NOI DOI N-A FOST DE-

I.

- ora

FAR A ' 
fi 30;

— orele 10 ?1 
„Ion Vasilescu- : 

■REVISTEI —

: Teatrul Țăndărică (Sala Vlc- 
TL-EANA SÎNZIANA - 
(Sala Academia): TTGRI- 
PETRE — ora 11; An- 

..Rapsodia Romfină“: 
FERMECATE —

9.55 — Melodia Filei. „Cînt pen
tru prietenii mei“ de Ion Cristi- 
noiu: 10,00 — Turism-club; 11,00
— Știință și tehnică; 11,10 — Pro
fil pe portativ. Achim Stoia: ll.M
— Pagini din opereta 
Maritza" de Kalman; 
Transmisiuni directe din 1
12.10 — Invitație în fonotecă 
muzici ușoară; 12,55 — Melodia 
zilei; 12,00 — Închiderea emisiunii 
de dimineață: 17,00, — Știrile 
după-amiezii; 17.95 — Alo, Radio
— Muzică ușoară la cererea as
cultătorilor; 18,00 — Șapte zile, 
șapte arte. Muzica; 18,10 — Ascul
tătorii ne propun; 18,55 — Melo
dia zilei; 19.00 — Acei minunați 
pietoni șj mașinile lor trecătoare. 
Fantezie radiofonică; 21,00 — 
Radio-super-top. Top-ul revistei 
„Flacăra" : 21,30 — Refrene în. 
ritim de dans: 22.00 — Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,30 — Melodia zilei; 22,35 — Ve
dete ale muzicii ușoare: 23.15 — 
Poetica. Ovidiu Genaru; 23.20 — 
D;n operetele lui Offenbach 1 
23.55—24,00 — Ultimele știri.

DUMINICĂ, 18 NOIEMBRIE 1978 
PROGRAMUL III

9,00 — știri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale;
9.55 — Melodia zilei: „De-a co
lindat aceste locuri“ de Vasile 
Veseiovski; 10,00 — Clubul invi- 
tAților: 11,M — știință și tehnică;
11.10 — Profil pe portativ: Sascha
Diatei; 11,30 — Tranzistor melodii; 
12,00 — Invitafie în fonotecă;
12.55 — Melodia zilei; 13,00 — în
chiderea emisiunii de dimineață; 
17,00 — Știrile după-amiezil; 17,05
— Alo, Radio ! — muzică ușoară 
la cererea ascultătorilor; 18,00 — 
Șapte zile, șapte arte. Dans; 18,10
— Dublu recitai: Angela Similea
și Howard Carpendale; 18,55 
Melodia zilei; 19,00 — Seară de 
romanțe; 19.30 — Știri; 19,23 —
Radiofestival; 20,00 — Teatru ra
diofonic. Pseudolus de Plaus; 
21,00 — Radio-super-top. Gala
locurilor I: 22,00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 22.10 — Pa
noramic sportiv; 22,30 — Melodia 
zilei; 22.35 — Vedete ale muzicii 
ușoare; 23,15 — Poetica. Ion Ca- 
raion: 23,20 — Jazz-portret; 
—24.00 Ultimele știri.

„Contesa
12,00 — 

țarii;

MMBATA 17 noi
PROGRAMUL III

9.M — Știri; 0. Incognito 
— program de varietăți muzicale;

FAPT
DIVERS

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ

I

li&W
fi' produefie a Casei de Filme 5

DINCOLO

in prima 
pagină

SIMBATA. 17 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

9.00 — Lumea copiilor; 9,30 
viață pentru o idee: Victor Babe? 
a); 10,00 — Telex; 10,05 — De ia 
Trotuș la Șiret; 10,35 •— Prim 
plan. Alexandru Stoica — Erou 
al Muncii Socialiste: 11.00 — Pu
blicitate ; li,io — Teatru scurt. 
Ripa albastră de L. Teo- 
doreseu; 12,00 — Telejurnal; 14.08 
— Fotbal. Universitatea Cluj — 
Jiul Petroșani (Divizia A) — 
Transmisiune directa de la Cluj; 
15,45 — Desene animate; 16.00 — 
Telex; 16,05 — Caleidoscop cultu
ral-artistic; 16,25 — Avanpremie
ră: 16,30 — Emisiune în limba 
germană: 19,15 — Ansambluri fol
clorice; 18,40 — Teleglob. Imagini 
newyorkeze; 19,00 — Omul de 
Hngă tine: 19,20 — 1001 de seri; 
19,30 — Telejurnal. Cincinalul îna
inte de termen « 1973 — an ho- 
tărîtor; 20,00 —• Cînteeul săptă- 
mînii. „Tot eîntînd ca ciocîrlia" 
de Aurel Giroveanu: 20.05 — 52 
de inițiative în 52 de sfiptfimîni; 
20,15 Teleenciclopedia: 20,58 — 
Publicitate; 21,00 — Film serial: 
MANNIX; 21,50 — Metamorfozele 
Iui Mitică; 22.25 — Telejurnal; 
22.35 — Campionatele mondiale de 
gimnastică modernă. Transmisiu
ne de Ia Rotterdam.
PROGRAMUL H

16,00 — Film serial. în uwibra 
lupilor. Episodul III — „Lupta în 
eter“; 17,00 — întrebări și răs
punsuri; 17,30 — Telex; 17,35 — 
Film artistic. Moara cu noroc.

scenariul

Petre Sălcudeanu

muzica

coproducție o studiourilor sovietice „M. Gorki" și Omego-Film 
(Sued io)

regia : îuri Egorov ; imaginea : Mihail lakovici. 
cu :• Bibi Anderson, Viaceslav Tihonov, Patrik Vaimark.

decoruri și costume : Niculae Edulescu, Ștefan Marițan.
eu : Silviu Stânculescu, Ion Besoiu, Eugenia Bosinceanu, Luiza Orosz, Ernest Maltei, Cosmin Ghiarâ, 

Nae Gh. Mazilu, Toma Dimitrîu, Anton Tauf, Mihai Mereuțâ, Ferencz Bencze, 
Stescu.

Film reqlizot in studiourile Centrului de Producție Cinematografica „București".

regia : Marco Bellocchio 
imaginea : Erico Menczer, Luigi Kuweiller 
cu : Gian-Maria Volonte, Laura Betti, Famio Garriba 

Tato.
Producție a studiourilor italiene 1972

DUMINICA. 18 NOIEMBRIE 1973 
PROGRAMUL I

8.00 — Bună dimineața; 8,30 — 
Cravatele roșii; 9,25 — Film serial 
D^ktari; 9.50 — Viața satului; 
11.00 — Emisiune in limba ma
ghiară; 12,30 — De strajă patriei; 
13,00 -- Album duminical; 16,15 — 
Publicitate; 16,20 — Film serial : 
„în ultimul minut". Episodul V — 
„Ascensorul"; 16,55 — Magazin 
sportiv. Campionatele mondiale 
de gimnastică modernă. Transmi
siune directă de la Rotterdam. 
Marele Premiu de steeple-char.e 
(cursă de galop cu obstacole fixe) 
de la Pardubice; 18,30 — Drumuri 
în istorie: Cetatea Tîrgoviștei; 
18,45 — Vetre folclorice: Tara 
Gurghiului; 19,15 — Publicitate; 
19,20 — 1001 de seri; 19,30 — Tele
jurnal. Săptămîna politică internă 
și internațională în imagini; 20.10 
- Reportajul săptămînli. Tinere
țea unui străvechi oraș : Bistrița; 
20.30 — Publicitate; .20,35 — Film 
artistic: Călătorie Spre Luna — 
premieră pe țară; 22,30 — Tele
jurnal. Sport.
PROGRAMUL II

11,00—13,00 — Concertul Orches
trei Simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu1'; 20,10 — Eroi int
ri răgiți de copil: Șurubel; 20.40 — 
Panoramic științific; 21,05 — Ba
lade și cîntece populare din Mus
cel: 21,20 — Seară de balet. Fata 
prost păzită (actul III); 22,15 —
Film serial MANNIX.



de peste hotare
In Comitetul pentru problemele politice și de 
securitate al O.N.U. a fost adoptat, prin 
consens, un proiect de rezoluție iniț’at de 

România, privind

Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor

în ședința de joi după- 
amiază, principalul comi
tet al Adunării Generale 
— Comitetul pentru pro
blemele politice si de 
securitate — a adoptat, 
prin consens, proiectul de 
rezoluție al României — 
căreia i s-au alăturat, în 
calitate de coautoare, alte 
12 state, reprezentind toa
te regiunile geografice 
ale lumii — supus la 
punctul „Consecințele e- 
conomioe și sociale ale 
cursei înarmărilor și efec
tele sale profund dăună
toare ^asupra păcii și 
securității în lume".

După cum se știe, a-cest punct 
a fost înscris pe agenda Adu
lării Genepale in 1970, la iniția
tiva țării noastre.

în preambulul aces-tui impor
tant document se subliniază că 
examinîndu-se punctul mențio
nat mai sus, propus de Româ
nia. și luînd notă de rapoTtul 
gruouluî de experți asupra con
secințelor economice și sociale 
ale dezarmării, se constată că 
„în ciuda chemărilor re :tate 
ale Adunării Generale privind 
adoptarea de măsuri efective 
pentru oprirea cursei înarmări
lor, cheltuielile militare, în spe
cial în domeniu! nuclear, conti
nuă să crească într-un ritm în
grijorător". Documentul expri
mă preocuparea nrofundă a 
statelor membre față de acce
lerarea continuă a cursei înar
mărilor, în special nucleare, și 
de povara grea pe care aceasta 
o reprezintă pentru popoarele 
de pretutindeni. De asemenea, 
este subliniată concluzia’din ra- 
po'rtul secretarului general asu
pra consecințelor economice și 

■ sociale ale cursei înarmărilor, 
conform căreia „este necesar să

se ajungă cit mai curind posi
bil la o reducere substanțială a 
cheltuielilor militare ale tuturor 
statelor, mai ales «le celor ale că
ror cheltuieli sînt cele mai ridi
cate". Rezoluția apreciază că 
„sînt necesare acțiuni perseve
rente in vederea opririi și re
ducerii cursei înarmărilor, în
deosebi în domeniul nuclear, in
clusiv prin eforturi continue în
dreptate spre reducerea bugete
lor militare, ineepînd cu țările 
puternic înarmate" și relevă că 
„O.N.U. TREBUIE SA JOACE 
UN ROL EFECTIV ÎN NEGO
CIERILE PRIVIND OPRIREA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR ȘI 
REDUCEREA CHELTUIELI
LOR MILITARE".

în partea sa operativă, rezo
luția exprimă gratitudinea sta
telor membre față de măsurile 
luate de secretarul general pri
vind publicarea și difuzarea ra- , 
portului asupra consecințelor c- 
oonomice și sociale ale cursei 
înarmărilor și ale cheltuielilor 
militare și exprimă convingerea 
că acest raport „va contribui la 
mai buna înțelegere de către 
guverne și opinia publică a gra
vității pericolelor pe care le 
prezintă pentru pacea și secu
ritatea economică și socială a. 
tuturor țărilor, accelerarea con
tinuă a cursei înarmărilor și, în 
special, acumularea de stocuri 
de armament nuclear".

în încheierea rezoluției ro
mânești se reafirmă decizia de 
a menține in permanență sub 
studiu punctul intitulat „Con
secințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și efec
tele sale profund dăunătoare a- 
supra păcii și securității în lu
me" și se hotărăște înscrierea 
lui pe ordinea de zi provizorie 
a celei de-a 30-a sesiuni a A- 
dunării Generale".

ricare din marile 
bulevarde ale Ate
nei ce se deschid 
din Piața Syntag
ma te conduc, cu

4MHESSto?£0nereiu/
0 nouă iniția tivă a României privind 
dezbaterea la O.N.U. a problemelor 

tineretului lumii
, „Situația socială a tineretului lumii", punct 
înscris pe agenda actualei sesiuni a O.N.U. 
din inițiativa României, a intrat în dezba
terea Comitetului pentru problemele sociale 
și umanitare al Adunării Generale, împreu
nă cu un raport pe această temă înaintat 
comitetului de secretarul general al organi
zației.

Raportul menționează complexitatea pro
blematicii tineretului, în contextul realită
ților contemporane și al exigențelor lumii 
de mîine. Documentul are la bază o amplă 
anchetă desfășurată în 14 state, între care 
și România, precum și analizele și sugesti
ile instituțiilor -specializate ale O.N.U. și al
tor organizații guvernamentale și neguver
namentale. El evidențiază atît complexitatea 
problemelor, în funcție de condiția tineretu
lui în diverse state și regiuni ale lumii, în 
funcție de sistemele social-politice, nivelul 
și orientarea dezvoltării sociale și economi
ce ale țărilor respective.

Supunînd inițiativa românească dezbateri
lor comitetului și prezentînd punctul de ve
dere al țării noastre față de raportul secre
tarului general, reprezentantul României a 
apreciat că acesta ridică o serie de proble
me de importanță esențială pentru tînăra ge
nerație, cărora O.N.U. este chemată să le 
găsească soluții, să ofere propuneri construc
tive și eficiente și să inițieze acțiuni speci
fice scopurilor și cerințelor actualei etape a 
colaborării internaționale, acțiuni care pot 
constitui terenul unei colaborări fructuoase 
între statele lumii, indiferent de regimul lor 
social-politic.

Țara noastră, a arătat el, inițiatoare a De
clarației din 1965 privind educarea tineretu
lui în spiritul idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între popoare, precum 
și a altor rezoluții ale Adunării Generale în 
legătură cu tineretul, apreciază că O.N.U. 
constituie un cadru adecvat de abordare în 
mod unitar a problematicii tinerei generații, 
de extindere a cercetărilor, studiilor și sinte
zelor asupra problemelor tineretului în lumea

contemporană, îndeosebi in țările în curs de 
dezvoltare. Delegatul român a propus elabo
rarea de către O.N.U, a unui raport asupra 
situației tineretului lumii, axarea analizelor 
întreprinse de organizație cu privire la tine
ret și rolul său în lumea contemporană, în 
eforturile popoarelor pentru deplina realizare 
a principiilor Cartei O.N.U., pentru pace și 
cooperare internațională, împotriva politicii 
de forță, pentru lichidarea colonialismului, 
discriminării rasiale și apartheidului, pentru 
promovarea progresului și justiției în lume. 
El s-a pronunțat, totodată, pentru aprofun
darea analizei și formularea de recomandări 
corespunzătoare în problemele condițiilor de 
muncă, studiu, viață și protecție socială, în
soțite de studierea modalităților de creare 
pentru tineret a unor posibilități tot mai 
largi de a participa efectiv la luarea decizi
ilor pe plan național, regional și internațio
nal.

Reprezentantul țârii noastre a subliniat, de 
asemenea, că ROMANIA CONSIDERA U- 
TILA ȘI NECESARA EXAMINAREA DE 
CĂTRE ORGANELE COMPETENTE ALE 
O.N.U. A PROBLEMEI ELABORĂRII UNUI 
INSTRUMENT INTERNAȚIONAL ATOTCU
PRINZĂTOR PRIVIND TÎNARA GENERA
ȚIE, CARE SĂ SINTETIZEZE PRINCIPIILE 
PRIVITOARE LA DREPTURILE ȘI RES
PONSABILITĂȚILE FUNDAMENTALE ALE 
TINERETULUI. Un asemenea document ar 
putea contribui la înlăturarea discriminărilor 
care mai există în unele state și zone față de 
tineret, inclusiv cele care rezultă din inega
litățile sociale.

In încheiere, vorbitorul a evidențiat par
ticiparea directă a României Ia colaborarea 
internațională în domeniul tineretului, între 
altele prin găzduirea unor reuniuni interna
ționale ale reprezentanților tinerei generații, 
cum ar fi seminarul mondial cu tema „Drep
turile omului și tineretului ; participarea ti
neretului la organizarea și conducerea so
cietății", care va avea loc în 1975, Ia Bucu
rești.

„Problema 
coreeana" 

în dezbaterea
Comitetului politic 

ql Adunării 
Generale a O.N.U.

In Comitetul politic al 
Adunării Generale au 
continuat, joi, dezbaterile 
asupra „Problemei eo- 
reene".

Huang Hua, reprezentantul 
permanent al R. P. Chineze la 
O.N.U., sublinia că poporul Co
reei, care formează o singură 
națiune încă din antichitate, se 
pronunță cu fermitate pentru 
reuni fi carea patriei sale și îm
potriva mașinațiunilor menite 
să permanentizeze actuala si
tuație sau să creeze în mod ar
tificial „două state coreene". El 
a arătat că trupele americane 
trebuie imediat retrase din su
dul Coreei. Așa-zisa Comisie a 
Națiunilor Unite pentru Uni
ficarea și Refacerea Coreei 
(U.N.C.U.R.K.), ca și așa-numi- 
tul Comandament al O.N.U. 
trebuie dizolvate. Ambasadorul 
R. P. Chineze s-a declarat îm
potriva proiectului de rezoluție 
inițiat de Statele Unite,’ Anglia 
și Japonia, apreciind că acesta 
vizează consacrarea sciziunii Co
reei, prin intrarea separată 
a Nordului și Sudului Coreei 
în O.N.U.

Ambasadorul Bulgariei, Ghe- 
ro Grozev, a relevat că R.P.D. 
Coreeană a înaintat Sudului nu
meroase propuneri concrete și 
constructive, vizînd reunificarea 
pașnică a țării, inclusiv forma
rea unei confederații. Sudul a 
respins aceste propuneri și a 
luat măsuri pentru perpetuarea 
scindării țării, măsuri care sînt 
facilitate de prezența în Sudul 
Coreei a trupelor străine. Vor
bitorul s-a pronunțat contra in
trării în O.N.U. a celor două 
părți ale Coreei, arătînd că o 
asemenea acțiune este contrară 
voinței poporului coreean și nă
zuințelor sale de a-și vedea pa-

LA ORDINEA ZILEI
ECONOMIA DE

I

COMBUSTIBILI

întreaga

1

Cu fiecare zi care trece, preocupările pri
vind economisirea resurselor energetice, 
folosirea lor cît mai rațională, devin tot mai 
intense. îngrijorarea unor largi cercuri ale 
opiniei publice se manifestă într-o serie de 
hotărîri, decizii, prin avansarea unor noi 
proiecte vizînd atît combaterea penuriei de 
energie cît și intensificarea cercetărilor în do
meniul utilizării altor resurse care ar putea 
înlocui total sau parțial actualii combustibili. 
In acest ultim aspect, s-au anunțat deja reacti- 
vizdrea exploatărilor carbonifere, aproape 
abandonate în unele țări, a șisturilor sau 
nisipurilor bituminoase, introducerea în 
circuitul energetic a unor noi capacități a- 
tomo-electrice. în același timp, agențiile de 
presă continuă să transmită noi relatări în 
legătură cu măsurile restrictive adoptate sau 
preconizate în vederea economisirii resurse
lor energetice.

Merra
* f w I J

Sub seninul prieteniei

întîlnire la Cairo a reprezentantului președintelui
Consiliului de Stat al României

uzat de portic, fiindcă întimpîa- 
rea făcea să fiu sănătos. Am 
admirat, însă, impunătoarele 
ruine, între care lumi dispărute 
de acum două milenii și jumă
tate făceau istoria. Acea istorie 
antică, fascinantă, ale cărei 
file le răsfoim astăzi pătrun- 
zîndu-i sensurile și înțelepciunea 
învățăturilor. Tresari, fără să

ochii închiși, spre alte minună
ții și ciudățenii ale antichității. 
„Cu ochii închiși", însă, e nu
mai un fel de-a spune fiindcă 
atunci cînd ai intrat în hora 
drăcească a traficului automo- ’ vrei, cînd, plecînd din Kalamos 

observi pe o plăcuță albastră, 
modestă, scris cu alb : Mara
thon. Numele acesta are rezo
nanțe familiare. O porțiune si
nuoasă de drum muntos, prin 
Gramatikon, ce duce pe lingă

bilistic din marea metropolă, 
degetele se crispează pe volan, 
iar ochii, bineînțeles, nu stau 
închiși : ții aproape de mașina 
din față, alergi ca și ea împins 
de cea care vine din urmă, în 
lunga și neobosita coloană. A- 
lergi pe unda verde a valului 
semafoarelor din fiecare inter
secție care te extrage, irezisti
bil, spre afară din oraș. Dccă 
ai pornit-o, să spunem, pe Lec- 
foros Sofias, abia prin Kifissia, 
după vreo 20 de kilometri, în
cepi să mai slăbești strînsoarea 
volanului, să clipești mai pre
lung și să constați cu surprin
dere că ai ce privi și pe tro
tuare. Kifissia — o suburbie ele-

atunci, aproape 2500 de ani. 
Numele micii așezări s-a sub
stantivat în mod curios, de-a 
lungul timpului, modificîndu-și 
sensul, devenind o proba spor
tiva, o distanța anume de aler
gare, consacrata în programul 
olimpic — maratonul — ,,proba 
supremului efort al organismu
lui" cum le place ziariștilor s-o 
denumească. Satul de astâzi, 
cînd intri în el, daca n-ai știut 
cum se numește, nu pare să-ți 
rezerve vreo surpriză. Pină cînd, 
la un cot al drumului, apare cu 
simplitate platoul de marmură 
din fața monumentului — punct

Marathon,
kilometrul42,195...

gantă a Atenei, căreia localni
cii nu-i pronunță numele pur 
și simplu, ci o dezmiardă cu 
multă cochetărie : frumoasa 
noastră Kifissia. Aicî, dacă te 
oprești în „frumoasa rfoastră 
Kifissia", schimbi caii putere ai 
motorului pe trăsura cu doi cai: 
preț de o jumătate de oră, bir
jarul te va purta prin labirintul 
aleilor împădurite - numai de 
el știute - ce ascund vile ele
gante, piscine și terase unde ti
neri beau portocalada iar bă- 
trîni mustăcesc singuratici în 
fața unei cafeluțe numărînd la 
infinit boabele galbene de chih
limbar ale mătăniilor. Discuriie 
tonomatelor îngînă și ele, la 
nesfîrșit, tînguindu-se, Lerteri- 
Lefteraki sau Afilotimi...

Destul însă cu escala „mo
dernă" din Kifissia: doar am 
pornit din Syntagma spre isto
ria veche, cu minunile și ciudă
țeniile ei. Zece kilometri mai de
parte, la Ekali, se intră în au
tostrada de Salonic Toboganul 
autobanului te înghite din nou 
făcîndu-te, curind, să te întrebi;

Corneliu Mănescu, reprezen
tant al președintelui Consiliului 
de Stat al României, a avut o 
întîlnire, desfășurată într-o at
mosferă ae caldă prietenie, cu 
membrii Secretariatului Comi
tetului Uniunii Socialiste Arabe 
(U.S.A.) al orașului Cairo și ai 
Consiliului de conducere al Aso
ciației de prietenie egipteano- 
română.

Cu acest prilej, au fost evo
cate legăturile strînse de prie
tenie și colaborare între P.C.R. 
și U.S.A., între cele două țări 
și popoare, subliniindu-se că a- 
ceasta corespunde intereselor 
popoarelor român și egiptean, 
cauzei păcii în Orientul Apro
piat și în întreaga lume. înțe
legerii și cooperării internațio
nale. în- context, a fost subli
niată importanța deosebită a în- 
tilnirii și convorbirilor între 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar Sadat, pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie ro- 
mâno-egiptene și a fost expri
mată dorința reciprocă de a le 
extinde și diversifica.

în cadrul întîlnirii, Sayed 
Zaki, prim-secretar al. Comite
tului U.S.A, al orașului Cairo, 
președinte al Asociației de pri
etenie egipteano-română, a evo
cat personalitatea președintelui 
Consiliului de Stat al . României, 
întrevederea pe care a avut-o 
cu șeful statului român în tim
pul vizitei 
noastră și a 
călduroase

activă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României la in
staurarea unei păci juste și e- 
chitabile în Orientul Apropiat. 
Sayed Zaki a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu. guver
nului și poporului român un 
călduros mesaj de prietenie, 
împreună cu sentimentele de 
sinceră prietenie ale cetățenilor 
orașului Cairo și ale celor care 
au participat ■ la întîlnire.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George. Macovescu, care se 
află într-o vizită oficială în 
R.D. Germană, a fost primit, 
vineri 16 noiembrie, de primul 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Erich Honecker. Ministrul 
mân a fost însoțit de
Vlad. ambasadorul României 
Berlin.

Primul secretar al C.C. 
P.S.U.G. și ministrul român 
afacerilor externe au avut 
acest prilej o convorbire
s-a desfășurat într-o atmosferă 
sinceră și prietenească.

Ministrul afacerilor externe al 
României a transmis primului 
secretar al C.C. al P.S.U.G. sa
lutările secretarului general al 
P.C.R., președintele Consiliului

ro-
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care

efectuate în țara 
exprimat mulțumiri 
pentru contribuția

tria reunită.
Reprezentantul Poloniei, Hen

ryk Jaroszek, a subliniat că 
O.N.U., oare în 1950 a fost fo
losită pentru invadarea Coreei 
de către trupele străine, are da
toria să aducă destinderea în 
această zonă a lumii și să de
termine încetarea amestecului 
în treburile interne ale po
porului coreean. în context, 
vorbitorul a cerut dizolvarea 
U.N.C.U.R.K., și a comandamen
tului O.N.U., retragerea tuturor 
trupelor S.U.A. din Sudul Co
reei și facilitarea în acest fel, 
a eforturilor de reunificare pe 
cale pașnică a țării.

Dezbaterile Comitetului poli
tic pe această temă continuă.

de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. La 
rîndul său, tovarășul Erich 
Honecker a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
salutări și cele mai bune urări 
de noi succese în edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate in Republica Socia
listă România.

Primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G. și-a exprimat convin
gerea că relațiile prietenești 
dintre
strînsa colaborare dintre R.D.G. 
și Republica Socialistă România 
se vor dezvolta în continuare în 
folosul și în interesul păcii și 
socialismului.

P.S.U.G. și P.C.R. și

• ••••••••••••••••
AL TREILEA Șl ULTIMUL ECHIPAJ DIN CADRUL 

MISIUNII „SKYLAB", COMPUS DIN GERALD 
CARR, COMANDANT, WILLIAM POGUE, PILOT 
Șl EDWARD GIBSON, ASTRONAUT - OM DE 
ȘTIINȚA, A FOST LANSAT VINERI DE LA CAPE 
CANAVERAL.

încotro ? la ce bun toată goana 
asta ? spre unde ? Pe prima la 
dreapta schimbi, nebunia arterei 
cu șase benzi, pe o șosea în
gustă și cam pustie, unde, cu 
oarecare luare aminte, două 
mașini mai mici pot trece una 
pe lingă cealaltă. Bucla te 
poartă spre Kapandriti și așeza
rea de basm numită Kalamos, 
cu pădurile ei de pini din a- 
propierea mării, care adă
postesc ruinele de la Amphia- 
rion. Așadar, întîlnire că mito
logia. Amphiaraos, căruia Zeus 
i-a dăruit nemurirea, a fost unul 
din cei șapte eroi ‘de Argos 
care s-au ridicat împotriva The- 
bei. Adorat ca un zeu, Amphia
raos era socotit posesor al unor 
miraculoase puteri de tămădui
re. !n vastul său sanctuar, în 
afara renumitului teatru, exista 
un portic la care pelerinilor ii 
se vindecau toate relele. N-am

alte ruine antice — vechea A- 
kropole din Rhamnous, cu tem
plele ei — trecînd prin adînci- 
mea veacurilor, înapoi. Zgomo
tul eșapamentului de automobil 
sună străin și, parcă, pîngăritor 
prin aceste locuri, pe aici unde, 
din micul sat al Aticei, a por
nit în celebra sa cursă de aler
gare legendarul soldat grec al 
generalului Milthiade, prin 490 
î.e.n., ca să anunțe la Atena 
victoria asupra perșilor. Măsu
rători moderne efectuate de to
pometri pe anticul traseu Mara- 
thon—Atena au stabilit cu exac
titate distanța : 42,195 km. Ce
lebra bătălie n-ar fi fost, de 
fapt, atît de bine memorată de 
sute de generații de-a rîndul 
fără această nu mai puțin ce
lebră ispravă a curierului antic, 
care, prăbușindu-se epuizat la 
Atena, a mai apucat să pro
nunțe : „Am învins !"... Sînt, de

de plecare în celebra cursă - 
situat în vecinătatea movilei 
care adăpostește rămășițele 
celor 192 de luptători atenieni 
căzuți în apriga bătălie. De 
aici, va să zică, pornise cel 
de-al 193-lea erou... Lacul Ma
rathon, căci este și un mare lac 
acolo, care aprovizionează Ate
na de astăzi cu apă, rămîne 
în dreapta. Spre mare, în stin
gă, plajele mondene de la 
Schinias, Aghios Andreas, Ko- 
kino Limanaki, Rafina. Este deja 
o altă lume. Dar clasicul traseu 
ce duce la Atena dăinuie pe 
lîngă ele în timp, implacabil, 
nepăsător și conștient de pro- 
pria-i măreție, ca marmura lu
crată de Phidias alături de-o 
copie comercială din ghips. Te 
urmărește acest sentiment pe 
tot parcursul la capătul căruia, 
în Atena, kilometrajul îți indică 
în plus 42,195 km...

Cel mai lung voiaj 
de pînă acum al erei 
spațiale a început, a- 
șadar, ieri. Misiunea 
orbitală a componen- 
ților acestei noi „ex
pediții" de cercetare 
cosmică va dura mi
nimum 60 de zile și 
maximum 85 de zile 
(o holărîre definitivă 
va fi luată de condu
cătorii N.A.S.A. în 
următoarele trei-pa- 
tru săptămîni). Avem, 
deci, de-a face cu un 
record de durată in 
materie; amintim că 
precedentele două e- 
chipaje au rămas în 
laboratorul orbital 28 
și. respectiv, 59 de 
zile. ’

O altă „premieră" 
prilejuită de misiunea 
„Skylab-3“ privește 
componența echipaju
lui. Pentru întiia oară 
in cadrul programului 
respectiv, toți cei trei 
cosmonauți sînt debu- 
tanți în Cosmds. Atît 
șeful misiunii, . loco- 
ienent-colonelul . Ge
rald Carr, specialist 
in aeronautică și me
canică spațială, cit și 
locotenent - colonelul 
William Pogue și „sa- *

vântul" expediției, Ed
ward Gibson, specia
list în fizică solară, 
nu au mai participat

precîerilor oamenilor 
de știință — „Skylab- 
3" va reprezenta cel 
mai important succes 
spațial de pînă acum 
in ce privește volu
mul de noi cunoștințe 
dobîndite.

Cele două echipaje 
anterioare care au stat 
împreună, în total, 87 
de zile Ia bordul marii 
stații orbitale cu o 
greutate de 100 de

„Skylab-3“ - 
premiere și 
recorduri

Ia nici un zbor orbi
tal.

Trebuie, însă, ime
diat remarcat faptul 
că acești trei „debu- 

' fanți" au în fața un 
program foarte difi
cil, mai dificil în orice 
caz decîț cel al prede
cesorilor lor — atît 
din punct de vedere al 
acomodării la cea mai 
îndelungată activitate 
în Cosmos, cit și din 
punctul de vedere al 
volumului muncii de 
cercetare și al comple
xității acesteia.

In cazul in care lu
crurile vor evolua bine 
atunci — potrivit a-

tone, au adus pe 
Terra o abundentă re
coltă de date menite 
să servească, mai ales, 
la detectarea și ex
ploatarea resurselor 
terestre. Etapă impor
tantă pe drumul unor 
explorări de durată 
ale Universului, pri
mele două misiuni din 
programul „Skylab" 
au prilejuit, totodată, 
remarcabile reușite în 
ce privește studierea 
Soarelui cu ajutorul 
echipamentului per
fecționat aflat la bor
dul laboratorului or
bital.

Se așteaptă acum

ca „Skylab-3", în al 
cărui plan de activi
tate e inclus un nu
măr sporit de experi
mente și cercetări, in- 
cluzind și un record 
de „ieșiri în spațiu"
— cel puțin patru —, 
să aducă o „provizie" 
și mai bogată de date 
noi.

In cursul actualei 
misiuni, dr. Edward 
Gibson va urmări, cu 
ajutorul extrem de 
puternicelor telescoape 
Apollo", instalate Ia 

bordul laboratorului 
cosmic, „cometa seco
lului", cometa Kohou- 
tek, a cărei strălucire 
depășește de trei ori 
clupă observațiile spe
cialiștilor, pe cea a 
Cometei Halley, care 
a provocat emoții pu
ternice bunicilor noș
tri în anul 1910. Ve
nite — potrivit opiniei 
celei mai răspînditc 
in rîndul astronomilor
— din spațiul interste
lar, cometele ar fi al
cătuite dinir-un ames
tec de gaze solidifica
te la temperaturi foar
te scăzute, gheață și 
particule de praf cos
mic. Se speră că per
formanța care nu este 
Ia îndemîna nici unui 
observator terestru din 
cauza atmosferei și 
poluării o vor realiza 
puternicele telescoape 
instalate în laborato
rul orbital : clarifica
rea misterului care 
învăluie atît originea, 
cit și, compoziția e- 
xactă a cometelor.

P. N.

\ La WASHINGTON Senatul a adoptai, cu o foarte mare Z 
z majoritate, legea votată în ajun de Camera Reprezentanți- 1 
S lor care impune președintelui Nixon să decreteze într-o pe- J 
y rioadă de 30 de zile repartizarea obligatorie între consuma- \ 
( torii americani a tuturor produselor petrolifere, inclusiv / 
J benzina. Deși s-a pus deja in aplicare o asemenea reparti- < 
( zare pentru unii carburanți folosiți în scopuri casnice, acum y 
y este vorba ca angrosiștii și detailiștii să repartizeze în \ 
C mod echitabil disponibilitățile între clienții lor obișnuiți, fn- \ 
v losindu-se în acest scop drept cheie de repartizare livrările f 
/ anului precedent. In plus, se așteaptă ca la Casa Albă să ) 
\ se obțină din partea Congresului și Senatului aprobarea unor / 
| noi împuterniciri privind introducerea, la nevoie, a raționa- j 
\ Uzării benzinei, schimbarea orarelor administrative și redu- < 
r cerea vitezei pe toate drumurile americane. Congresul si-a 
ț propus o reducere a consumului de produse petrolifere hl Z 
J S.U.A. cu 25 la sută, consum care se ridică zilnic la 18 nr \
\ lioane de barili (1 baril = 158,9 litri in S-U.A.). In acest sens / 
/ Ia Ministerul de Interne există deja un proiect potrivit că- x 
( ruia se va acorda 10—15 galoni (1 galon = 3,785 litri î» Z
Z S.U.A.) de benzină săptămînal automobiliștilor americani. \ 
\ De altfel, un grup de lucru, cuprinzind 100 de persoane, urma ) 
\ să înainteze ieri președintelui Nixon o serie dc noi propuneri C 
< concrete. )
2 Din BONN agenția France Presse transmitea că mai mult* / 
I municipalități din R.F. Germania au hotărit Să reducă la p 
\ cîteva ore, pe timpul nopții, iluminarea monumentelor h* ( 
f orașele lor. După opinia unor experți, între care se citează X 

specialistul P.S.D. în probleme economice, U. Jens, ar < 
) venit momentul pentru ca guvernul să facă uz de puterea \ 
\ de care dispune prin legea de urgență adoptată în urmă cu / 
7 o săptămină pentru interzicerea circulației rutiere duminic.-* \ 
( în celelalte zile de sărbătoare și limitarea vitezei de cir- / 
z culație. Semnificativ pentru penuria de carburanți, pentru \ 
\ problemele pe care ie generează această penurie, pare a fi și f 
\ laptul că societățile petrolifere și-au întrerupt serviciile de 
( distribuire automată a benzinei în timpul nopții, iar din J 
7 13 noiembrie societatea „Esso eg Hambourg“ a făcut cu- \ 
I noscută hotărîrea de a reduce cu 15 la sută aprovizionarea )
\ cu benzină a stațiilor de distribuire. Pe aceeași linie se în- X
( scrie folosirea mai rațională a vehiculelor Cancelariei - Z 
X funcționarii superiori fiind invitați să folosească transpor- X
Z tul in comun pentru deplasările lor — și reducerea tempo- S
\ raturii în birouri. C
/ în DANEMARCA se anunță că din cauza riscului penurie! 1 
\ de combustibili municipalitatea din Copenhaga a hotărit să / 
z coboare cu 5 grade temperatura termostatelor cazanelor de )
Y încălzire cu păcură la instituțiile comunale. Cu acest pri-
y lej funcționarii municipalității au primit un apel de a re- l 
( duce cu 50 la suta folosirea becurilor electrice și a tuburilor Z 
/ luminiscente. Municipalitatea capitalei daneze studiază, da \ 
( asemenea, posibilitatea reducerii la jumătate a iluminatului J 
y public. . . S
( Guvernul COLUMBIEI și-a făcut cunoscută intenția de * Z 
\ aplica măsuri restrictive în privința consumului de benzină. S 
Z Astfel, începînd cu luna ianuarie, se vor suspenda duminica y 
j și in zilele festive livrările de benzină. Ministrul minelor < 
f și petrolului, Gerardo Siva Valderrama, a declarat că se 1 
\ impun și alte măsuri menite să reglementeze pe scară na- / 
r tională consumul de produse petrolifere. Se preconizează y
Y reducerea vitezei autovehiculelor de Ia 60 la 40 kmh. Statîs- 
y tici oficiale indică o accentuare a deficitului de benzină 
X Columbia. Acest deficit s-a ridicat în anul în curs pină 
/ 27.000 galoni pc zi, cifra urmînd să crească anul viitor 
1 64.000 galoni, la 79.000 galoni în 1975 și 104.000 galoni pe 
y ?n anul 1976. Observatorii politici din Bogota notează că 
\ condițiile accentuării penuriei de resurse energetice 
S se resimte în Columbia, ca și in fața necesității de a im-

porta petrol brut și produse derivate, această țară trebuie
J să adopte o serie de măsuri care să asigure o riguroasă apă- 
f rare a resurselor sale de hidrocarburi. In consecință guvernul 
\ a și procedat la creșterea prețului de export al țițeiului său 
f brut de la 1,56 dolari pe baril la 2,34 dolari.
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ORIENTUL APROPIAT
• Ajutor oferit de Crucea Roșie română socie
tății similare din Siria • Activități diplomatice 

în zonă
• Ambasadorul Republicii So

cialiste România in Siria, Emi- 
lian Manciur, a predat lui A. C. 
Chatty, președintele Consiliului 
societății de Semilună Roșie din 
Republica Arabă Siriană, la 
aeroportul internațional Damasc, 
ajutorul compus din medica
mente și materiale sanitare ofe
rit de Societatea de Cruce Roșie 
din România.

Preluînd ajutorul, A. C. Chatty 
a mulțumit călduros pentru a- 
cesta, apreciindu-1 ca o expre
sie a relațiilor prietenești exis
tente între România și Siria.

• La Cairo, au început, vi
neri, convorbiri între șeful di
plomației egiptene, Ismail Fah
my, și Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru de ex
terne al Siriei, care a sosit în
tr-o vizită oficială în Egipt. Po
trivit agențiilor de presă, sînt 
abordate diferite aspecte ale 
situației actuale din Orientul 
Apropiat și probleme pri
vind apropiata conferință arabă 
la nivel înalt, convocată pentru 
26 noiembrie, la Alger.

La sosire, Abdel Halim Kha
ddam a declarat că va transmi
te șefului statului egiptean, 
Anwar Sadat, un mesaj din 
partea președintelui țării sale, 
Hafez Assad.

• Regele Hassan al II-lea al 
Marocului l-a primit pe asis
tentul secretarului de stat ame
rican pentru afacerile africane, 
David Newson, aflat într-o vi
zită la Rabat.

• Regele Hassan al II-lea al 
Marocului l-a primit pe Moha
med Hassan El Zayyat, consi
lier special al președintelui 
Republicii Arabe Egipt, cu care 
a discutat aspecte ale situației 
actuale din Orientul Apropiat

— anunță agenția marocană de 
presă M.A.P.

• Președintele Siriei, gene
ralul Hafez Assad, I-a pri
mit, joi, pe Roberto Guyer, se
cretarul general adjunct al 
O.N.U. pentru problemele poli
tice speciale, aflat într-o vizită 
la Damasc. Conținutul convorbi
rii care a avut loc cu acest pri
lej nu a fost dezvăluit.

• Președintele Siriei, Hafez 
Assad, a avut, vineri, o între
vedere cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei — anunță agen
ția M.E.N.

Declarația solemna 
comună 

româno-columbiană 
distribuită ca document 

oficial al O.N.U.
La sediul Națiunilor Unite din 

New York s-a distribuit, ca do
cument oficial al O.N.U., „De
clarația solemnă comună a Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Columbia"', semnată 
la Bogota la 12 septembrie 1973, 
cu prilejul vizitei oficiale a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, în 
această țară.

Declarația solemnă comună 
româno-columbiană a fost distri
buită ca document la punctul 
întitulat „Aplicarea Declarației 
asupra întăririi securității interna
ționale, aflat pe agenda celei 
de-a 28-a sesiuni a Adunării Ge
nerale.
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