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Ședința comună a Comitetului 
Executiv al C. C. al P. C. R.
si a Consiliului de Miniștri

■7
In ziua de 13 decembrie 1973, a 

avut loc ședința comună a Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri, sub preșe
dinția tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
prezentat o informare in legătură 
cu vizita de prietenie pe care a efec
tuat-o în Algeria, precum și eu vi
zita oficială întreprinsă in Statele 
Unite ale Americii.

Comitetul Executiv și Consiliul de 
Miniștri au dat o înaltă apreciere și 
au aprobat în unanimitate rezulta
tele vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Algeria, ca o nouă con
firmare a politicii partidului și sta
tului nostru de dezvoltare a unor 
relații active, multilaterale, de prie
tenie, colaborare și solidaritate cu 
statele arabe, cu țările Africii, cu 
toate țările care au pășit pe calea 
dezvoltării de-sine-stătătoare, a pro
gresului economic și social, de par
ticipare activă a României la solu
ționarea pe cale politică a marilor 
probleme care preocupă omenirea.

Comitetul Executiv și Consiliul 
de Miniștri și-au exprimat satisfac
ția pentru faptul că, in spiritul în
țelegerilor stabilite de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Houari Boume- 
diene cu prilejul vizitei șefului sta
tului român in Algeria, din martie

1972. relațiile de colaborare au în
registrat o dezvoltare continuu as
cendentă, recenta vizită exprimind 
trăinicia raporturilor de prietenie 
dintre cele două țări și popoare, do
rința comună de a le extinde in con
tinuare, pe multiple planuri, in inte
resul României și Algeriei, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Comitetul Executiv și Consiliul de 
Miniștri au stabilit ca ministerele și 
organizațiile economice de resort să 
întreprindă măsurile necesare pen
tru dezvoltarea și diversificarea 
cooperării româno-algeriene. pentru 
fructificarea marilor posibilități de 
adincire a colaborării dintre cele 
două țări in toate domeniile de in
teres reciproc.

De asemenea. Comitetul Executiv 
și Consiliul de Miniștri au dat • 
înaltă apreciere și prețuire vizitei 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele CeuriHului 
de Stat, împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu in SLL'-A. In legătură eu 
vizita în S.U-A- Comitetul Executiv 
și Consiliu] de Miniștri an adoptat o 
hotărire. care se dă publicității.

In continuare. Comitetul Execu
tiv și Consiliul de Miniștri au dis
cutat și aprobat proiectul Statutu
lui cu privire la organizarea cerce
tării științifice. S-a stabilit ca pe 
baza observațiilor care an fost fă
cute in cadrul ședinței proiectul să 
fie refăcut și înaintat Consiliului de 
Stat, spre a fi adoptat și aplicat, o

anumită perioadă, în mod experi
mental.

în vederea aplicării Legii prețu
rilor, Comitetul Executiv și Consi
liul de Miniștri au luat in discuție 
reașezarea prețurilor de producție 
și livrare la produsele de bază din 
ramurile extractivă și prepararea 
minereurilor feroase, neferoase, de 
mangan. nemetalifere și sare; rea
șezarea prețurilor de livrare la pro
dusele de bază ale industriei cărbu
nelui : reașezarea prețurilor de pro
ducție și de livrare la produsele diu 
ramura extracției țițeiului și gaze
lor naturale; reașezarea prețurilor 
de producție, de livrare ți adaosul 
comercial la produsele din industria 
prelucrării țițeiului ; reașezarea pre
țurilor de producție și de livrare în 
ramura energiei electrice ți termice 
și au botărit ca propunerile respec
tive să fie înaintate Consiliului de 
Stat spre legiferare.

Tinind seama de rezultatele bune 
obținute de oamenii muncii in rea
lizarea planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării pe anul 1973, 
Comitetul Executiv și Consiliul de 
Miniștri au botărit să aloce • sumă 
de 40 de milioane lei in vederea or
ganizării Pomului de iarnă pentru 
copii.

In încheiere. Comitetul Executiv 
și Consiliul de Miniștri au rezolvat 
unele probleme ale activității cu
rente.
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HOTĂRlREA
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 

și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 

cu privire la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

în Statele Unite ale Americii

CU PLANUL 
PETREI ANI 
ÎNDEPLINIT

Industria metalurgică a 
raportat, la 13 decembrie. în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție pe anii 1971—1973. 
Potrivit aprecierii conducerii 
ministerului de resort, la 
sfirșitul acestei luni unități
le industriei metalurgice vor 
înregistra, față de prevede
rile primilor trei ani ai cin
cinalului* o producție supli
mentară estimată la peste 2 
miliarde lei, producție mate
rializată între altele in 380 000 
tone oțel, tot atitea tone de 
laminate și importante can
tități de produse ale metalur
giei neferoase. Practic, pro
ducția suplimentară realizată 
in intervalul celor trei ani 
echivalează cu producția in
dustriei metalurgice pe anul 
1950. Un indiciu și mai ex
presiv al dezvoltării metalur
giei in această perioadă a 
cincinalului il constituie creș
terea producției de metal pe 
locuitor

*
Unitățile aparținind Mi- i 

rasterului Industriei Chimice 
raportează îndeplinirea sar
cinilor pe primii trei ani ai ] 
cincinalului la producția gio- 

I bală cu 17 zile înainte de 
I termen. Colectivele de mun-| 
I că din centralele industriale. 
I întreprinderile și uzinele I 
I chimice vor realiza, pinâ la 
I sfirșitul anului, o producțieI 

suplimentară in valoare de 
I peste 2.5 mffiard; let |

O LARGĂ
I PREOCUPARE 

PENTRU
REDUCEREA CONSUMURILOR 

DE COMBUSTIBILI Șl ENERGIE
In toate unitățile de produc

ție, colectivele de muncă depun 
eforturi deosebite în vederea re
ducerii consumurilor de combus
tibili și energie. Propunerile, in
tervențiile directe la fiecare loc 
de muncă vizează închiderea 
completă a căilor de risipa. Des
pre modul în care se acționează 
în sensul folosirii raționale a 
combustibililor și energiei ne-ail 
vorbit specialiști din agricultura 
de stat a județului Bacău.

CU CE MATERIAL 
DIDACTIC LUCREA
ZĂ ȘCOALA ANULUI 

1973 (II)

Din discuția avută cu tovară
șul Valerian Negoiță, directorul 
Trustului județean I.A.S. Bacău, 
reiese că prin măsurile luate în 
vederea reducerii consumurilor, 
lunar se economisesc 60 tone de 
motorină, benzină, uleiuri, peste 
500000 kW/oră energie electri
că, ceea ce, valoric, înseamnă 
economii de peste un milion de 
lei.

Măsurile luate în acest scop 
sînt demne de consemnat. Bună
oară, în toate centralele termice 
de la maternități scroafe (cinci 
asemenea centrale) s-a trecut de 
la folosirea motorinei, la folosi

rea cărbunelui. Prin aceasta se 
economisește zilnic o tona moto
rină. Toate tractoarele sînt gru
pate în cîteva centre, iar alimen
tarea lor se face direct în braz
dă, reducînd astfel consumul de 
motorină pentru deplasările la 
fermă și de la ferma la punctul 
de lucru. Astfel se realizează zil
nic o economie de patru litri 
motorină, cantități care, însuma
te — în cazul celor peste șapte 
sute tractoare existente — sînt

OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a III-a)

REPORTAJUL NOSTRU

1. Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul de Miniștri au luat cunoștință cu 
profundă satisfacție de rezultatele deosebit de fructuoase, pe mul
tiple planuri, ale vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. in Sta
tele Unite ale Americii, dau o înaltă apreciere activității tova
rășului Nicolae Ceaușescu și exprimă, in unanimitate, deplina 
aprobare față de documentele, acordurile și înțelegerile realizate 
cu ocazia vizitei.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri exprimă adinca 
lor prețuire pentru că în convorbirile purtate cu președintele 
S.U.A., cu membri ai guvernului, cu alte personalități ale vieții 
politice, economice, culturale, în documentele semnate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a promovat cu consecvența, dinamismul 
și paSiuliea — care-i sint caracteristice — interesele fundamen
tale ale poporului român și ale socialismului, ideile de convie
țuire și conlucrare prietenească între toate popoarele, de înfăp
tuire a idealurilor de pace și progres ale întregii umanități.

Viața a confirmat justețea orientărilor date de Congresul al 
X-lea în politica externă, activității secretarului general al par
tidului îndreptată în direcția dezvoltării relațiilor dintre Româ
nia și S.U.A., a normalizării raporturilor reciproce și eliminării 
pas cu pas a obstacolelor din calea îmbunătățirii acestor rapor
turi, pentru instaurarea unei atmosfere de stimă și încredere, 
pentru stabilirea unor legături de prietenie și colaborare intre 
cele două țări și popoare.

In promovarea și statornicirea unor raporturi de stimă și în
credere, în întărirea conlucrării româno-americane, un rol im
portant revine președintelui Richard Nixon, care de mai mulți 
ani acționează in direcția așezării relațiilor dintre S.U.A. și 
România pe baza principiilor independenței și suveranității na
ționale, a neamestecului în treburile interne, a egalității in drep
turi și avantajului reciproc, ajungindu-se la un dialog con
structiv între șefii de stat ai celor două țări.

în acest sens, convorbirile dintre președintele Consiliului de 
Stat al României și președintele Richard Nixon — începute in 
anul 1967 și continuate apoi, la nivel prezidențial, cu prilejul 

. vizitei șefului statului american in România, in 1969. care* a 
marcat un moment istoric în relațiile dintre cele două țări, 
și al vizitei șefului statului român în Statele Unite, in 1970 — au 
avut un rol hotărîtor pentru dezvoltarea relațiilor româno-ame
ricane, pentru afirmarea unei politici noi, de colaborare inter
națională.

2. Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri consideră că 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu marchează un moment de 
însemnătate istorică în relațiile dintre România socialistă și 
S.U.A., deschizînd noi și ample perspective in dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și prietenie între cele două state, de înțe
legere și apropiere între popoarele român și american.

In același timp, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și Con
siliul de Miniștri relevă însemnătatea internațională a vizitei, 
contribuția remarcabilă adusă la cauza generală a socialismu- 
lui, păcii și colaborării în lume, la promovarea unor raporturi 

^interstatale noi, de egalitate și respect reciproc, în deplină con
formitate cu cerințele consolidării procesului de destindere, cu 
aspirațiile de libertate și cooperare ale tuturor națiunilor.

Urmînd vizitelor întreprinse într-un șir de state ale Europei, 
Asiei, Africii și Americii Latine, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A. reprezintă o înaltă expresie a îmbinării 
intereselor naționale ale poporului român cu îndatoririle și res
ponsabilitățile sale internaționale.

3. Rezultatele vizitei președintelui Consiliului de Stat al 
României în S.U.A. confirmă, încă o dată, justețea orientărilor 
fundamentale stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale P.C.R. în domeniul relațiilor externe, evidențiază 
consecvența și principialitatea politicii internaționale a Româ
niei — politică de adîncire continuă și neabătută a prieteniei și 
alianței frățești cu toate țările socialiste, de dezvoltare a coo
perării multilaterale cu statele oare au pășit pe calea dezvoltării 
independente, de extindere a relațiilor de colaborare cu toate

I țările lumii, fără deosebire de orînduire social-politicâ, în spiri- 
( tul coexistenței pașnice.

Prin deplina sa reușită, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în S.U.A. se înscrie ca una dintre cele mai importante și mai 

| rodnice acțiuni internaționale ale Republicii Socialiste Româ
nia, o strălucită manifestare a rolului constructiv al României 
pe arena mondială.

4. Rezultatele vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în S.U.A. 
demonstrează încă o dată importanța dialogurilor la nivel înalt, 
a convorbirilor desfășurate în spirit de stimă și respect reciproc 
pentru adîncirea colaborării dintre țări și popoare, pentru rezol-

I va rea unor probleme internaționale, pentru apropierea între na
țiuni și îmbunătățirea atmosferei politice în lume. România so- 

I cialistă va promova și pe viitor, în întreaga activitate »nterna- 
I țională, metoda contactelor și tratativelor la nivel înalt, precum 
I și la alte nivele, pentru examinarea și soluționarea problemelor 
I de interes comun — calea negocierilor politice fiind, indiferent 
I de deosebirile de vederi sau de interpretare a fenomenelor vieții 
I internaționale, singura rațională și compatibilă cu cerințele con- 
I solidarii păcii și colaborării în lume.
I 5. Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri apreciază că 
I Declarația comună semnată cu prilejul vizitei are o importanță 
I istorică atît pentru așezarea pe baze noi a raporturilor dintre 
I cele două state, cît și pentru afirmarea noilor principii ale re- 
I lațiilor internaționale, pentru procesul de democratizare a ra

porturilor dintre state, pentru evidențierea căilor de edificare 
a unei lumi mai bune și mai drepre.

De o mare importanță politică este consemnarea în Declara
ția comună a principiilor noi, de justiție și legalitate, care tre
buie sâ călăuzească raporturile dintre toate statele — principiile 
suveranității și independenței naționale, egalității depline in 
drepturi, neamestecului in treburile interne, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu forța, avantajului reciproc și res 
pectului mutual —, principii care constituie garanția dezvoltării 
libere, înfloritoare a fiecărei națisni. cadrul optim al conlucrării 
internaționale m conformitate cu năzuințele de pace și bună
stare ale întregii umanități.

6. Materializarea acestor principii in Declarația comună și în 
celelalte documente încheiate cu prilejul vizitei este o dovadă 
vie a posibilității de a se asigura statornicirea unor raporturi 
de colaborare rodnică, intre state cu orinduiri sociale diferite, 
in spiritul egalității și respectului reciproc.

Desf&șnrarea dialogului constructiv intre România și S.U.A. 
reprezintă o expresie a schimbărilor profunde intervenite pe 
arena mondială, ilustrează faptul că problemele contemporanei
tății iși pot găs: soluționarea prin conlucrarea întregii comuni
tăți mondiale, prin participarea egală in drepturi și acțiunea 
unită a tuturor statelor, indiferent de mărimea lor.

7. Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri relevă că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a pus baze trainice dezvoltării 
relațiilor economice, a deschis perspective ample diversificării 
acestora, a dat ur. puternic impuls cooperării pe plan indus
trial și tehnico-științific intre Republica Socialistă România și 
Statele Unite ale Americii. Adoptarea Declarației comune cu 
privire la cooperarea economică, industrială și tehnică dintre 
Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, con
stituirea Consiliului economic mixt româno-american pentru 
promovarea cooperării între cele două țări, semnarea unor im
portante acorduri bilaterale creează temelii puternice pentru 
dezvoltarea viitoare a colaborării reciproce, asigură cadrul juri
dic adecvat pentru promovarea cooperării in toate domeniile de 
interes mutual, in interesul celor două țări și in consens cu nece

sitățile intensificării colaborării internaționale.
8. Comitetul Executiv al C.C, al P.C.R. și Consiliul de Miniș

tri iau notă cu satisfacție de faptul că președintele Richard 
Nixon a reafirmat angajamentul său de a cere autorizarea să 
i se acorde României clauza națiunii celei mai favorizate. Des
fășurarea relațiilor economice normale, eliminarea oricăror dis
criminări și piedici artificiale din calea acestor relații reprezintă 
in zilele noastre o cerință esențială a dezvoltării raporturilor 
prietenești și creșterii încrederii intre state, un factor de în
semnătate majoră pentru asigurarea independenței popoarelor, 
pentru adîncirea cursului spre destindere și pace in lume.

9. Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri trasează minis
terelor și organizațiilor economice sarcina de a întreprinde mă
surile corespunzătoare pentru transpunerea integrală in viață 
a prevederilor acordurilor și înțelegerilor convenite, în scopul 
dezvoltării in continuare a relațiilor economice dintre România 
și Statele Unite, a adincirii colaborării și cooperării economice 
și tehnice.

Este necesar ca, în spiritul documentelor și acordurilor înche
iate, organizațiile economice de resort să întreprindă ^măsuri 
pentru concretizarea acordurilor și înțelegerilor, prin acțiuni de 
cooperare, inclusiv sub forma unor societăți mixte de producție 
și desfacere, in toate domeniile de interes reciproc.

în scopul intensificării schimbului de experiență, al mai bu
nei cunoașteri reciproce, al întăririi prieteniei și respectului 
intre popoarele român și american, tuturor ministerelor și insti
tuțiilor interesate le revine sarcina de a extinde și multiplica 
formele de colaborare intre cele două țări, inclusiv prin vizite 
reciproce de specialiști, ale oamenilor de știință, de artă și cul
tură, de cadre didactice. O deosebită importanță au promovarea 
in continuare și intensificarea schimburilor pe linie de tineret 
și studenți ; a înlesni tinerilor din ambele țări sa se cunoască 
mai bine, a crește și educa tinerele generații în spiritul priete
niei și stimei reciproce înseamnă a asigura relațiilor prietenești 
româno-americane perspective tot mai ample, un viitor trainic.

10. Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri relevă că în
tregul nostru partid, întregul popor român salută cu vie satis
facție și aprobă prin telegrame și multiple alte forme de ma
nifestare rezultatele pozitive, bogate, ale vizitei întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Statele Unite ale Americii. Ade
ziunea unanimă a poporului la politica externă a partidului și 
statului constituie un puternic izvor de forță al acestei politici, 
o expresie a legăturii și unității indestructibile dintre partid 
și popor.

Pornind de_la realitatea faptului că rolul României în viața 
internațională este determinat în mod hotărîtor atît de justețea 
politicii externe promovate, cît și de succesele obținute pe plan 
intern. Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri cheamă 
cLasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul nostru 
popor să depună toate eforturile pentru a asigura înflorirea 
continuă economico-socială a țării, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe 1974 astfel îneît, în anul care vine, 
patria noastră să înregistreze noi și cît mai mari progrese pe 
calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, pe 
calea creșterii fericirii și bunăstării întregului popor.

contemporan 
la Mircești

APARATE DE PROIECȚIE 
AVEM; FILME NE MAI 
TREBUIE... ÎN PAG. A ll-A

Am coborît din mașină puțin 
mai jos de Consiliul Popular. 
Lingă școala cea mică — co
muna aie și una nouă, mai ma
re — în poarta unei case cu 
răzoarele pline cu flori de toam
nă, pe bancă, o bătrînă. „Ați 
venit de la Televiziune ? „Nu“. 
„Nu sînteți de la jurnalul de 
actualități „Cum ați spus 
„De la televiziune, de la jurna
lul de actualități". „Cîți ani 
aveți ?“. „Sînt bătrînă, nu se 
vede ? dar dacă vrei să mă în
trebi de casa poetului mergi 
bine la școală. Copiii știu 
multe decît mine. Ghidul 
zeului este Cecilia, fetița 
Bursuc".

Dau să-mi scot carnetul, o... 
dind că discuția va continua în 
același mod paradoxal, dar co
legul meu mă strigă și-mi face 
semne din ușa Consiliului Popu

mai 
mai 
mu

lul

gin-

lar. II găsesc într-o cameră mî- 
nuind aparatul de fotografiat în 
fața unui perete încărcat cu di
plome. Două sînt datate anul a- 
cesta: în întrecerea pe țară, co
muna Mir cești a cîștigat locul în- 
tîi pentru rezultate deosebite în 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor economice, edilitare, so
cial-culturale, drept care a pri
mit și „Ordinul Muncii* clasa 1.

★
Știam Mirceștii cu satele sale 

încă din școală, de pe vremea 
cînd învățasem să recit pastelu
rile lui Vasile Alecsandri. Locul 
de joacă și creație din primii și 
ultimii ani ai „bardului* îmi e- 
vocau o imagine bucolică cu

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a lil a)

Există un real, intens senti
ment al actualității. Nu divul
găm un adevăr controversat, 
constatăm pura evidență. în 
literatură, criticii dar cu ose
bire cititorii, caută reflexul ac
tualității ca un semn distinct al 
consonanței cu problemele lor 
concrete de existență. Deloc în- 
tîmplător, preferințele se în
dreaptă spre fenomenul con
temporan, spre perspectiva or
donatoare a lucrului trăit aevea. 
Ipotezele imaginare (curat in
ventate) sint prea fragile cînd

CUM 
POLE
MIZĂM

se dovedesc închinate anilor de 
demult, în vreme ce conștiința 
pătrunde frenetic în zonele ani
mate de curenții faptelor vii.

Sînt reflecții care stau în re
lație cu poziția pe care ne si
tuăm cînd cărțile actualității în
seamnă mai mult decît un dezi
derat, devin o prezență certă. 
Localizarea la un cadru de via
ță privit cu prospețime și din- 
tr-o perspectivă programatic 
realistă coagulează din capul 
locului un titlu de merit la 
care nu putem rămîne indife-

HENRI ZALIS

(Continuare în pag. a Il-a)

PÎNĂ LA ZECE ?
Exista în viața fiecăruia dintre noi zile în' 

care totul merge struna, te simți pe deplin în 
apele tale. Dar sînt și zile cînd toate îți ies 
pe dos, iar daca cineva se opune cîtuși de 
puțin dorințelor sau părerilor tale, simți că-ți 
pierzi firea. în asemenea cazuri ne plîngem 
de nervi, de probleme care ne copleșesc... 
Urmînd sfatul unor gînditorî iluștri mi-am 
format un obicei pentru asemenea situații : 
în clipa în care simt că acuși-acuși îmi sare 
muștarul din cauza comportării sau vorbelor 
unor colegi, a prietenilor, a semenilor mei 
mai apropiați, încep să număr în mine încet, 
cu un aer pseudosenin, pînă la zece...’ Și în 
majoritatea cazurilor îmi trece, zău !...

Cred că grija față de starea nervilor noștri 
ar putea fi generalizată și pe plan social, 
mai ales în cazul nostru, cînd 
zilnic avem de-a face cu educa-, 
ția tinerei generații. Se vorbea 
cu ani în urmă despre un das
căl care vrind să astîmpere 
niște copilandrii de 9-10 ani, 
mai vorbăreți la ore, le-a lipit gurile cu leuco
plast (I). în cursul cercetărilor, omul nostru 
se scuza astfel : - Nu mai puteam răbda... 
M-au scos din sărite, pur și simplu !

Aflîndu-mă în zilele trecute într-o comună 
montană, vizitasem un profesor tînăr, unul 
dintre corespondenții noștri voluntari. Era 
într-o după masă de duminică, liniștită și 
calmă, cum sînt încă astăzi după-amiezile la 
țară. Discutasem tocmai despre condiția so
cială a tinerilor noștri intelectuali de la sate, 
cînd cineva a bătut la ușă și în clipa urmă
toare a apărut în prag un bărbat scund, tras 
la față, purtînd în ochi lucirea estompată a 
nopților dormite în pripă. Era tatăl a doi 
elevi și mirosea a ginars. Cu îndrăzneala 
împrumutată la tejgheaua bufetului sătesc, 
începu să-și spună marea lui supărare :

GÂBOR CSEKE

— Profesorașule, vă rog să mă scuzi că 
dau buzna aici, dar sînt om de șantier, m-am 
întors doar pentru astăzi să-mi văd și eu un 
pic de familie... Mda, copiii sînt neastîmpă- 
rați, nici vorbă ! Totuși, ce s-a întîmplat ieri 
la școală de nu vor să se ducă mîine ?... Mi 
s-au plîns că la terminarea orelor a intrat la 
ei un profesor și i-a pus să lingă toate băn
cile că de nu, le rupe mîna cu care le-au 
murdărit... Dar se poate așa ceva ? Vedeți, 
noi ne străduim să construim cît mai mult, iar 
școala ne ajută în acest fel.

Prietenul meu l-a liniștit că, fiind dirigintele 
clasei, va lua măsurile necesare. Că e vorba 
nu de școală, în general, ci de fapta regre
tabilă a unui dascăl. După plecarea bărba
tului l-am luat la rost:

— Tu știai ?
— Da... Dar nu pot face ni

mic. Colegul e bun prieten cu 
președintele consiliului popu
lar... Și mai e ceva : este ner
vos. N-ai ce-i face I

Oare așa să fie ?
Lenin scria undeva, că tinerii fără expe

riență trebuie ajutați în fel și chip. „Trebuie 
să manifestăm o atitudine cît se poate de 
răbdătoare față de greșelile lor, să încercăm 
a îndrepta acestea nu pe calea luptei ci trep
tat, pe calea convingerii". Convingerea ne
cesită însă multă, foarte multă răbdare și 
tact, în orice împrejurări. Cum rămîne atunci 
cu număratul pînă la zece ?

Ana Aslan, personalitate marcantă a vieții 
noastre științifice declara recent într-un inter
viu apropo de menirea artei : „Oamenii 
culți sînt mai echilibrați..."

Cred că acesta e răspunsul cel ideal și în 
cazul nostru.

■
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REPORTERII NOȘTRI CONSEMNEAZĂ

MOMENTUL ADUNĂRILOR

DE ALEGERI
Adunare de alegeri în orga

nizația U.T.C. a coop&ativei a- 
gricole din comuna Gura Șuții, 
județul Dîmbovița. Din totalul 
de douăzeci de membri sînt pre- 
zenți șaisprezece, patru lipsind 
motivat. Darea de seamă du
rează ceva peste zece minute — 
patru pagini și jumătate „fac* 
tentativa de a concentra activi
tatea pe un an a celor douăzeci 
de uteciști. Urmează punctul 2: 
discuții. Iau cuvîntul uteciști, 
cîțiva dintre invitați. Reiese din 
spusele lor că, deși despre re
zultatele din acest an nu se 
poate vorbi — calamitățile au 
înjumătățit recoltele — ce a pu
tut fi salvat n-a rămas pe cîmp.

„Eram într-o nenorocire mare, 
spbne ajutorul de șef de fermă 
Cristea Ion, dar, eu, deși sînt 
membru de partid, sînt și în 
organizația U.T.C., că-s tinăr și, 
cum vă spun, uteciștii au dus 
fruntea» cam toți, ca, dacă mă 
uit aici, n-a lipsit nici unul de 
la treabă, de la trei ianuarie și 
pînă în seara asta".

•„Problema numărul unu este 
munca, zice Badea Avida, eco
nomistă de fermă. Eu am luat în 
acord global și porumb și sfe
clă de zahăr și cartofi; toți ute
ciștii au luat, dar au luat puțin. 
Sîntem tineri și eu propun să se 
dubleze cifra la care ne-am an
gajat noi uteciștii". (propunerea 
trecută în programul de activi

Perioada alegerilor noilor or
gane ale organizațiilor U.T.C. 
din orașe a trecut. în multe 
locuri s-au terminat și instru
irile... lata de ce m-ani mirât 
cînd, aflat în municipiul Buzău, 
ăm fost invitat să asist la o a- 
dunare de alegeri în instituțiile 
sanitare.

— De fapt e vorba de con
stituirea’ unuî cqniitet. U.T.C. la 
nivelul tuturor organizațiilor 
U.T.C. din rețeaua sanitară a 
municipiului *— ■ mi s-a explicat 
— o' asemenea formă de orga
nizare permițînd o mai bună co
ordonare a activităților acestora, 
precum și atragerea într-o mai 
mare măsură, la o activitate mai 
bogată, a organizațiilor mici din 
această rețea. Așa îneît vom a- 
vea numai alegerea la ordinea 
de zi.

Am răspuns invitației, bănu
ind că totul se va termina sim
plu și repede : dezbaterile avu
seseră loc anterior în fiecare 
organizație, cu prilejul alegerii 
birourilor. Mai mult curiozitatea 
de a cunoaște programul de ac
tivitate pe care și-l va propune 
noul comitet mă tenta.

Mi-am dat seama repede că 
m-am înșdfat. Tinerii nu veni
seră aici pentru a „parafa" o 
formalitate — înființarea noului

Tinerii secției de mecani
zare Covasna sînt vestiți prin 
partea locului pentru hărnicia 
și bunele lor rezultate în 
muncă. De fapt acesta a și 
fost principalul motiv ce ne-a 
determinat să luăm parte la 
adunarea de alegeri a organi
zației U.T.C. de aici. Am as
cultat darea de seamă, bogată 
în exemple și referiri la as
pecte concrete din viața și 
munca mecanizatorilor de Ia 
Covasna- Am constatat însă 
cu surprindere abundența fap
telor negative de-a lungul pa
ginilor dării de seamă. Au
zisem un șir de nume de ti
neri citați pentru că nu și-au 
îndeplinit norma, nu și-au în
grijit cum se cuvine mașinile, 
au avut abateri de Ia disci
plină etc., în timp ce cifra ce
lor amintiți pentru rezultate 
bune ajungea doar la doi sau 
trei, și aceștia pomeniți în 
grabă. Discuțiile ce au urmat 
dării de seamă au împrumutat 
în mod firesc tonul și spiritul 
acesteia concentrindu-se și ele 
în jurul exemplelor negative. 
L-am auzit vorbind serios și 
hotărît pe Bokor Alexandru, 
„stăpînul" celui mai îngrijit 
tractor, pe Ferencz Tamasz, că
ruia incontestabila destoinicie 
în profesie îi este umbrită ade
sea de abaterile de la disci
plină, pe Nicolae Ugron, ce a- 

tate a fost de cîteva ori „mo
dificată" după alte luări, de cu- 
vint).

„Sectorul zootehnic merge 
mult în urma, așa nu se mai 
poate — spune inginera ■ Ene 
Maria, care a absolvit anul acesta 
facultatea. Avem nevoie de ti
neri la zootehnie și nu orice fel, 
ci așa, cum este Dinu Constan

C.A.P. GURA ȘUJII- 
DÎMBOVIȚA

contează, ci hotărîrea 

de a munci
tin, care, deși practicant tehni
cian, deși are 19 ani, a făcut cît 
douăzeci de oameni. Eu îmi iau 
angajamentul, tovarășul Dinu și 
l-a luat înaintea mea, dar aștept 
să văd ce spun și ceilalți tineri 
de la zootehnie".

Adunarea a continuat la a- 
ceeași „temperatură". Nici un 
cuvînt de formă, totul la obiect. 
O organizație compusă din 
cîțiva tineri face dovada că nu 
numărul contează ci, așa cum se 
exprima Stoica Elena, șefa sec
torului legumicol, „ora la care 

comitet și alegerea membrilor a- 
cestuia dintre tinerii deja evi- 
dențiați cu prilej'ul adunărilor 
de alegeri. Proiectul de activi
tăți, destul de cuprinzător chiar 
în forma inițială, a fost în a- 
mănunțime discutat, dezbaterea 
pe marginea acestuia dezvăluind 
O problematică extrem de bo

Dezbaterile 

au deschis calea

. REȚEAUA 
SANITARĂ-BUZĂU

unor bogate experiențe
gată și de actuală, aflată în cen
trul preocupărilor tinerilor. S-au 
făcut propuneri privind inițierea 
unor acțiuni educative specifice 
acestui domeniu în care etica 
profesională și grija față de om 
sînt atît de strîns legate, cum 
s-au făcut și propuneri vizînd 
organizarea unor cercuri adre
sate mâi ales tinerelor —viitoare 
mame și soții — și avînd drept 
scop pregătirea lor multilaterală

vea să fie ales prin vot des
chis în fruntea organizației, 
pe Alexandru Debreczl, Nico
lae Orosz, Francisc Kovacs. De 
dincolo de aspectele și atitudi
nile critice reliefate de ei răz
batea frămintarea unei între
bări : ce și cum să facem pen
tru ca rezultatele să ne fie ctt 
mai bune ? în spatele fiecărei

S.M.A.
COVASNA

tinerilor s-a întîlnit
cu lipsa de modestie 

a biroului
luări de cuvînt se ghicea mo
destia ce-i șade bine omului 
harnic.

La adunarea de bilanț al 
activității tinerilor de-a lun
gul unui an, am .fi vrut poate 
să auzim mai multe și despre 
lucrurile bbne, notabile, care 
n-au lipsit deloc. Despre nenu
măratele zile muncite de la 
răsăritul soarelui și pînă la 
lăsarea nopții ori prelungite 

te scoli și te culci, contează și 
ce faci cu orele alea, muncești 
sau nu; cale de mijloc, în legu- 
micultură nu se află!"

Vorbește președintele coope
rativei, vorbește secretarul co
mitetului comunal de partid și 
cu toate că și unul și celălalt 
au cuvinte de laudă la adresa 
organizației, în sală nu „miroa

Nu numărul

se" a tămîie. Ferma nr. 2 a ob
ținut rezultate slabe, acolo șefă 
e utecista Cociamac Aurica. 
Ce-a făcut vechiul birou, orga
nizația, cum s-a acționat? Șefa 
de fermă a încercat să aducă 
lucrurile pe făgașul lor dar, nu 
a reușit. Aici trebuie să deschi
dem o mică paranteză: cazul 
fermei 2 va fi dezbătut la una 
din viitoarele adunări generale, 
cînd vor fi lămurite „pozițiile" 
unora din cei care au „muncit" 
aici, cînd se va afla ce sprijin a 
avut șefa de fermă din partea 

pentru viață. Conținutul și for
ma cercurilor profesionale, mun
ca patriotică (propusă a se e- 
fectua mai ales la localul nou
lui spital), pregătirea celor mai 
buni uteciști pentru intrarea în 
rîndurile P.C.R., acțiunile edu
cative pe teme sanitare, desfă
șurate în rîndul populației, ca 

și excursiile, activitățile cultu- 
ral-distractive (printre care reîn
ființarea încă din această lună a 
brigăzii artistice, în colaborare cu 
organizația sindicală), au fos( 
doar cîteva din temele abordate 
de tineri în discuții.

Dar cea mai discutată problemă 
a fost aceea a economiilor. E- 
conomii intr-un spital ? s-ar pu
tea întreba oricine. „Aici econo
mie înseamnă înlăturarea risi

adesea pînă dincolo de asfințit, 
despre lupta tenace și neosto
ită pentru a spori dărnicia 
pămîntului, despre inițiativele 
și realizările tinerilor în con
struirea unor utilaje destinate . 
micii mecanizări în zooteh
nie, despre adăposturile pen-

Chiar dacă modestia și spi
ritul critic stau bine autorilor 
unor fapte demne de cinste, 
biroul organizației surprinsese 
cu dărnicie, în darea de sea
mă, faptele criticabile ale ti- 

' nerilor. dar omisese în același 
timp multe din propriile lip
suri în munca de organizație, 

tru animale construite la un Biroul organizației U.T.C. a 
preț de cost sensibil scăzut de cam uitat să-și facă autocri-

Modestia

către tineri, despre bazinul de 
apă de 60 m. cubi realizat 
pentru cooperativa agricolă 
Brateș după o idee a lui Aron 
Gabor, despre inovația lui Bo- 
dor Ferencz. sau, despre eco
nomiile de combustibil reali
zate de Egyed Petre și De- 
breezi Mikjos, sau despre Ia- 
nos Albert — campion al pre
lungirii duratei dă funcțio
nare a tractorului 

consiliului de conducere. Nu s-a 
trecut, deci, peste o problemă 
spinoasă și faptul că prima adu
nare generală a uteciștUor va 
hotărî acțiuni concrete, pentru 
ca situația să nu se măi repete, 
atestă maturitate politică și ce
tățenească a tinerilor din coope
rativa agricolă de la Gura Șutii.

Organizația este pe deplin 
conștientă de responsabilitatea 
ce-i revine în legătură cu soar
ta cooperativei: inginerul șef, 
șeful sectorului zootehnic, al ce
lui legumicol, a două ferme de 
cîmp, un economist, doi ajutori 
de șefi de ferma sînt uteciști; 
pîrghiile rezultatelor în mîinile 
lor stau; de felul cum le acțio
nează depinde în mare măsură 
ce se „contabilizează" în toam
na lui *74. Un prim exemplu de 
modul cum acționează uteciștii 
îl constituie programul de mă
suri adoptat de adunarea gene
rală, veritabil plăți de muncă al 
cooperativei, conceput pe sectoa
re de activități, pe trimestre, 
pe campanii, pe oameni.

Fără a neglija multiplele as
pecte și probleme ale vieții de 
organizație, tinerii au accentuat 
cu tărie obligația fiecărui ute- 
cist de a fi în frunte, obligație 
venită și din prestigiul pe care 
organizația și l-a cîștigat și tre
buie să-l mențină.

NICOLAE ADAM

pei" — au arătat uteciștii. Și 
catalogînd într-un bilanț ad-hoc 
toate sursele de risipă, începînd 
cu materialele dentare și cu me
dicamentele (pentru respectarea 
riguroasă a dozelor și a necesa
rului, pentru combaterea politicii 
adesea nesănătoasă a lui „mai 
bine mai mult decît să lip
sească"), continuînd cu „inventa
rierea" timpului de funcționare 
optimă al aparatelor medicale 
(pentru a evita risipa de ener
gie și pentru a depista acele a- 
parate care, deși au coStat bani 
grei, continuă să stea nefolosite, 
producînd doar pagube) și sfîr- 
șind cu măsurile ce trebuie 
luate pentru economisirea 
timpului pacienților veniți la 
tratament, uteciștii au făcut o 
serie de propuneri care au îm
bogățit substanțial proiectul 
programului de activități a- 
probat.

In aceste condiții, comitetul 
nou ales pleacă de Ia bun în
ceput la drum cu o experiență 
deja acumulată și sintetizată în 
dezbaterile ce au avut loc, pre
cum și cu un program cu ade
vărat reprezentativ pentru po
sibilitățile practice ale organiza
țiilor pe care le coordonează.

MARIAN GRIGORE

tica pentru faptul că uteciștii 
n-au mers anul acesta in nici 
o excursie deși au cerut și au 
dorit,; sau pentru că activități 
culturale n-au existat. Nu era 
oare dator tot biroul să în
cerce a rezolva neînțelegerile 
dintre tinerii mecanizatori și 
șefii de secție, ceea ce a făcut 
ca unii tineri să nu-și reali
zeze în unele luni salariul de 
bază ? Sau să acționeze pen
tru o .mai bună participare la 
învățămintul politie ? Iată pe 
scurt o serie de îndatoriri ne
onorate ale biroului, care au
fost fără sfială lăsate la o 
parte. La întocmirea dării de 
seamă precum și în cursul 
discuțiilor biroul s-a mulțumit 
să-i critice doar pe membrii 
organizației trecind cu senină
tate peste carențele manifes
tate in propria sa activitate. 
Tinerii din organizație știu să 
fie modești, însă membrii bi
roului nu prea...

ELENA NESTOR

CU CE MATERIAL DIDACTIC 
LUCREAZĂ ȘCOALA 

ANULUI 1973 (II)

POVEȘTILE ILUSTRATE Șl VOR
BITE LA CONCURENȚA CO
LABORATORUL AUDIO-VIZUAL?

Am înregistrat mai multe „re- 
clamații“ privind lipsa materia
lului didactic destinat dezvoltă
rii vorbirii, imaginației, creati
vității, decît acelea care privesc 
inexistența laboratorului audio
vizual.

Să exprime această rezervă o 
rezistență a cadrelor didactice 
la nou și modern ? Se pare că 
nu : pînă la a beneficia de mij
loace audio-vizuale adunate în
tr-un sistem de laborator sau 
cabinet (denumirea nu este încă 
consacrată) preșcolarul și elevul 
au nevoie de mijloace care să 
le dezvolte vorbirea, să le facă 
cunoscută lumea înconjurătoa
re, să le formeze deprinderi. 
Sînt trepte obligatorii de par
curs și prima ar fi grădinița. 
Educatoarea Elena Călin, direc
toarea grădiniței nr. 95, apre
ciind calitatea unor produse și 
jocuri didactice semnala lipsa 
unor materiale tipizate pentru 
lecturi după imagini, mai ales 
cu aspecte din viața cotidiană. 
Obiecțiile educatoarelor nu se 
opresc aici. O categorie de ob
servații vizează materialele e- 
xistente : sînt tablouri atempo
rale (tabloul Toamna, editat în 
1958 o imagine idilică asupra 
culesului viilor), ori prea în
cărcate (tabloul Mijloace de lo
comoție). Lipsesc truse, jocuri, 
accesorii, diapozitive (în cele 
mai multe grădinițe există dia
scop).

învățătorii își fac singuri a- 
proape tot materialul de care au 
nevoie. Alfabetare, planșe cu 
literele din alfabet, tablouri i- 
lustrate și cîte altele. Atît pen
tru grădinițe cît și pentru cla
sa I materialul didactic, con- 
stînd din desene simple, mici 
plăcuțe din carton, cutii cu cu
buri și alte asemenea mărunți
șuri, ar trebui să existe nu nu
mai în școli ci și în comerț, la 
îndemîna părinților, ca o sursă 
suplimentară de jocuri pentru 
cei mici. Ce să mai vorbim des
pre diapozitive și diafilme, 
discuri cu povestiri, filme : ele 
se editează sporadic, în tiraje 
mici care le fac ca și inexis
tente.

O învățătoare, Cornelia Si- 
hota, se întreba dacă tablourile

CUM POLEMIZĂM
(Urmare din pag. I)

renți, nu avem dreptul — vor
bind obiectiv — să manifestăm 
opacitate. Mai mult, cred că 
s-ar cuveni să salutăm, cu prio
ritate cărțile intenționat plasate 
în realitatea timpului nostru.

Prin felul în care ne vorbesc 
(desigur nu exclud și posibilita
tea ca unele dintre ele să de
zamăgească așteptările) este de 
dorit să le păstrăm, comentîn- 
du-le receptivi, judicios, atent 
în climatul preocupărilor coti
diene.

Cel puțin așa ar fi normal să 
fie.

Iată totuși că uneori întîmpi- 
năm cărțile actualității cu sus
piciuni, cu rezerve glaciale, lă- 
sînd impresia că de atîtea scri
eri am cam început să obosim. 
Unde sînt oare aceste scrieri ? 
Sînt ele așa de multe și atît 
de bune ? îmi permit să mă în
treb dacă această atitudine nu 
descurajează pe autorii în cau
ză și nu greșește față de ade
văr (cărțile de actualitate nu 
sînt nici numeric, nici calitativ 
prea numeroase). Ar fi ideal 
ca în judecarea lor să conteze 
numai criteriul valoric. Pe cît 
se pare însă lucrurile sînt mai 
complexe, de o complexitate a- 
parte, asupra căreia nu ne fa
cem o idee exactă cȚecît după ce 
medităm la unele intervenții re
lativ recente apte să ne lumi
neze și unele implicații ale fe
nomenului care scapă la prima 
vedere

O carte care s-a bucurat de 
variate consemnări a fost, de

PARATE DE PROIECȚIE
AVEM, FILME

NE MAI TREBUIE...
cu chipurile domnitorilor ori cu 
scene din bătăliile purtate, pre
cum și hărțile istorice contra
vin modernizării. Dacă nu, de 
ce nu se mai găsesc, de ce nu 
se mai produc ?

Cu hărțile este însă o întrea
gă „poveste". Harta României 
se reeditează la intervale foar
te mari (5—6 ani). Sigur, în 
școli mai găsești harta țării, u- 
neori, îndoită, jupuită, cu hîrtia 
roasă. Dar ea este depășită și 
din punct de vedere științific 
întrucît nu reflectă noua împăr
țire administrativă. în schimb, 
se oferă școlilor o hartă din 
material plastic de dimensiuni 
reduse, ce-i drept însă, în re
lief. E foarte frumoasă pentru 
decorarea unei încăperi, dar 
din punct de vedere didactic, 
eficacitatea e aproape nulă. Ar fi 
trebuit o anchetă numai pentru 
hărți întrucît și profesorii de 
geografie și cei de istorie ba 
chiar și cei de română îți oferă 
liste lungi de hărți care nu e- 
xistă și a căror lipsă se resim
te. în plus, după normativele 
în vigoare, o hartă este dată 
in folosință pe 5 ani. Chiar 
dacă școala are 1 500 de elevi 
sau 500, indiferent dacă este li
ceu sau școală generală. Și cine 
nu știe că harta e folosită nu 
numai la geografie ci și la isto
rie, că, în școlile cu clase pa
ralele, în aceeași zi și. adesea 
la aceeași oră e nevoie de a- 
ceeași hartă ?

în ordinea acelorași necesități 
se semnalează lipsa atlaselor 
geografice.

Să ne întoarcem însă la la
boratorul audio-vizual. Există 
ambiția ca toate liceele să dis
pună de un cabinet fonic consi
derat ca un mijloc modern de 
însușire a limbilor străine. „Di

exemplu, romanul lui Petru Po
pescu, Sfîrșitul bahic. Găsesc 
absolut. firesc interesul pe care 
l-a trezit cartea. Nemulțu
mite de o desfacere simp
tomatic — favorabilă, unii 
'au tras concluzia că la mij
loc este o concesie făcută 
gustului popular, de unde (? !) 
păgubită ar fj — și încă ireme
diabil — calitatea prozei, chipu
rile, de nivel îndoielnic. Refuz 
să mă las condus pe acest te
ren de iritații ne justifica te, pre
fer, în schimb, să încerc o ex
plicație pentru schimbul de opi
nii ocazionat de roman în re
vista Luceafărul, ca un indiciu 
revelator pentru o optică asupra 
literaturii de actualitate.

în polemica găzduită de revis
ta amintită și-au încrucișat pana 
Confrați de formații și preferin
țe distincte. Abstracție făcînd 
de prozatorii Al. I. Ștefănescu 
și Sorin Titel, cărora li se poate 
concede dreptul de a-și formulă 
oricînd păreri despre scrisul al
tora, criticii au datoria să emi
tă puncte de vedete pe cît po
sibil riguros motivate.

Am constatat, citind cronica 
lui Valeriu Cristea din Româ
nia literară și intervenția (isca
tă de aceasta) a lui Mihai Un- 
gheanu, apoi revenirea lui Va
leriu Cristea, că polemica nu 
întrunește o condiție elementară 
de desfășurare.

Nu cred că poate exista 
temei de polemică unde lipsește 
stima pentru obiectul disputei. 
Or, Valeriu Cristea pare pe un
deva atît de iritat și se manifes
tă ca atare îneît mă tem că u- 

dactica" a și început sft confec
ționeze un asemenea cabinet 
tip (în paranteză fie spus el a- 
pare îndeajuns de costisitor) dar 
foarte multe școli și-au rezolvat 
singure, prin sistemul transfe
rului și al autodotării, proble
ma. Cum arată însă o lecție -de 
franceză, rUsă' ori germană la 
liceu ? Ținînd seama de nivelul 
avansat la care se găsesc elevii, 
asistăm mai degrabă la o con
vorbire despre istoria, cultura și 
civilizația poporului respectiv. 
Pentru că limba, cu gramatica, 
pronunția și fonetica sa a fost 
însușită în primii ani de studiu, 
adică începînd din clasa a V-a. 
în prezent, se extinde studiul 
limbilor străine din clasa a II-a 
a școlii generale Și atunci unde 
este mai necesar cabinetul fo
nic ? Nu cumva, chiar în virtu- 
tea cerințelor modernizării, ar 
trebui reconsiderată opinia cu 
privire la locul unde este mai 
necesar cabinetul fonic ?

Pînă atunci mai sînt însă des
tule de făcut, din punctul de 
vedere pe care l-am abordat, 
pentru însușirea limbilor străi
ne din clasa a II-a. Nu s-a a- 
dăugat încă manualului suita 
de materiale didactice indispen
sabile unor copii de 7—8 ani. 
Cum școlile dispun în general 
de aparate audio-vizuale (mai 
simple ori mai perfecționate) se 
cer diapozitive, discuri, benzi de 
magnetofon, care să contribuie 
atît la însușirea gramaticii cît 
și a foneticii. Asemenea educa
toarelor și învățătorilor, profe
sorii care predau limbile străine 
la clasa a II-a își confecționea

moarea îl incită să fie caustic și 
nu simțul critic este acela care 
îl îndreptățește exclusiv să po
lemizeze. Să facem apel la 
exemple : zice Valeriu Cristea: 
„...eroul lui Petru Popescu se 
află în ultima carte a scriitoru
lui oarecum în vacanță, scăpat 
de povara marilor teme, nestin
gherit în limitele condiției sale. 
Condiție care decide, într-o mare 
măsură, nivelul general al roma
nului lui Petru Popescu". Cite 
afirmații tot atîtea inexactități. 
1) Eroul nu e in vacanță, ci dat 
afară din vechiul serviciu. 2) 
Nu a scăpat de povara marilor 
teme ci, dimpotrivă, e obsedat, 
inhibat, covîrșit de lipsa ele
mentarelor mijloace de trai. 3) 
Condiția lui îl stingherește e- 
norm, dovadă că primește chiar 
recunoscător postul pe care i-1 
procură un coleg de școală, post 
straniu pentru un tînăr dacă 
n-ar fi la fel de stranii unele 
circumstanțe ale anilor 1950-1951, 
la care se referă Petru Popes
cu. Ținînd seama de aceste cir
cumstanțe, consider că Valeriu 
Cristea nu are dreptul să facă 
afirmații ușuratice : „...în prima 
parte a romanului faptele sînt 
nefirești, neverosimile". Ieșim 
din domeniul strict estetic, dar 
țin să-I asigur pe Valeriu Cris
tea că sînt foarte verosimile.

Sa ne înțelegem. Nu susțin că 
este vorba de o carte perfectă. 
Negreșit romanul Sfîrșitul bahic 
este perfectibil. Este însă în ac
tivitatea de pînă acum a scrii
torului o serioasă doză de tra
valiu creator bine orientat spre 
spectacolul diurn, fără false 

ză singuri planșe eu structuri 
gramaticale, casete cu desene 
etc. etc.

PERSPECTIVA
Organizarea școlii pe toate 

treptele ei în lumina hotăririlor 
Plenarei din iunie a G.C. al 
P.C.R. va duce la promovarea u- 
nei tehnologii didactice moder
ne care să contribuie la activi
zarea elevilor, la dezvoltarea 
capacităților de creație, la lăr
girea orizontului de cunoaștere. 
In acest scop, va crește, carac
terul aplicativ al procesului in
structiv, deci ți rolul mijloace
lor didactice, ca sursă importan
tă de legare a învățămîntuiui 
de practică, pentru formarea de
prinderilor de muncă ale elevi
lor, în vederea reducerii timpu
lui de integrate în producție 
a absolvenților diferitelor ci; 
cluri școlare. Noile planuri 
de învățămint oglindesc a- 
ceastă perspectivă imediată ; 
la grădinițe 39 la sută 
din planul de învățămint este 
destinat desenului, modelajului, 
activităților manuale, jocurilor 
tehnice și de construcție, re
prezentărilor matematice ; pla
nul de învățămint al ciclului 
primar și gimnazial prevede 
3 616 ore — mai mult de jumă
tate din numărul total — pen
tru studiul obiectelor realist 
științifice, lucrări de laborator 
și pregătire tehnico-productivă : 
la toate cele opt tipuri de licee 
numărul de ore care se cer a- 
coperite cu mijloace de învăță- 
mînt se situează între 30—40 la 

*

sută din întregul plan. Se vede 
clar ce rol de prim rang este 
rezervat mijloacelor didactice în 
noua structură a școlii. Studiile 
de perspectivă au in vedere mai 
mulți ani, fixlndu-și ca prim 
punct terminus, anul 1980. De
pinde însă de foarte mulți fac
tori ca termenele actuale să fie 
depășite mai devreme. Aceasta 
presupune un angajament mai 
.ferm al întreprinderilor solicita
te să contribuie la producția u- 
nor mijloace de învățămint, o 
participare mai activă a insti
tutelor tehnice de învățămint 
superior în conceperea și exe
cutarea materialului didactic, o 
orientare mei sigură a liceelor 
de specialitate și școlilor profe
sionale în direcția ‘producerii a- 
paraturii și utilajului didactic. 
De asemenea» atelierele școlare 
pot prelua unele produse apar- 
ținînd -In prezent întreprinderii 
„Didactica", ceea ce implică a- 
sigurarea caietelor de- .Schițe și 
a procedeelor tehnologice care 
să stea la baza unor principii 
unitare de execuție.

Aceasta este, o latură a pro
blemei. Alta, de mare însemnă
tate, este cea de concepție, asi- 
milare-prdiectare și validare pe
dagogică a produselor propuse. 
Oficiul pentru mijloace de în- 
vățămînt, prin specialiștii săi, se 
orientează spre diversificarea 
materialelor didactice, asimila
rea dinamică a modificărilor 
care apar în conținutul și me
todele de învățămint, acoperi
rea tematică și cantitativă a ne
voilor școlii. Aceste intenții stau 
la baza unui proiect de pro
gram unitar privind dotarea 
instituțiilor de învățămint care 
își așteaptă definitivarea.

MARIETA VIDRAȘCU

pudori șî fără Sofisticări păgu
bitoare. Elocvența primelor sce
ne este de o excepțională con
sistență epică și umană.

Am fi dorit ca episoa
dele menite să înscrie cea
laltă traiectorie, prin ea în
săși conexă celei dinții, să facă 
o legătură solidă și nu fugitiva, 
anecdotică cu aceasta. Aici este 
punctul slab al cărții, insufici
enta sudură dintre momentele 
sufletești.

Făcind comparații între sec
țiuni, există toate posibilitățile 
reunite pentru ca Sfîrșitul ba
hic să fie refăcut la un nivel 
extrem de onorabil, dacă Petru 
Popescu va dori să reducă sche
matismul secțiunii finale. Veri
ga ultimă scapă din șirag. Fap
tul nu ne împiedică să vedem că 
liniile de forță ale romanului se 
intersectează, dar nu se sudează. 
Totodată, același fapt nu ne îm
piedică să vedem că scriitorul 
a dorit și parțial a și reușit să 
dea o carte interesantă (chiar 
dacă nu complet finisată) des
pre evenimente și fizionomii a- 
propiate.

Nu vom discuta în ce măsură 
cartea lui este un bun de con
sum. Ar fi o falsă discuție. Nu
mai cărțile care se scriu pentru 
sertar nu se consumă, in sensul 
că nu au receptori. Interesează 
(și în cel mai înalt grad) cum 
îl putem ajuta pe romancier să 
progreseze, în vederea acestui 
țel s-ar cuveni să-i spunem 
calm și de pe poziții de stimă 
ce anume avem să-i reproșăm și 
să-1 felicităm călduros pentru 
paginile (nu puține) realmente 
izbutite, captivante cu care ne-a 
bucurat. Prilej să ne exprimăm 
încrederea într-un talent ro
bust, bine primit de cititori, in 
drept să fie tratat cu amenitate 
indiferent de considerațiile ce 
le inspiră.
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Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu

lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis tova
rășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN. președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
următoarea telegramă :

în numele guvernului român și al meu personal, vă exprim, 
stimate tovarășe președinte, profunde condoleanțe în. legătură 
cu pierderile de vieți omenești cauzate de catastrofa aviatică de 
pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Vă rog, totodată, să' 
transmiteți familiilor îndoliate Sentimentele, noastre de sinceră 
compasiune.

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Tovarășul Tlie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit joi după-amta- 
ză pe Antonio Enrique Lusson, 
ministrul transporturilor din 
Republica Cuba, care face o vi
zită in țara noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, a luat 
parte Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș

tri, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor.

A fost prezent Nicolas Rodri- 
guez Astiazarain. ambasadorul 
Cdbei la București.

în cadrul întrevederii au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea colaborării și cooperă
rii economice și tehnice dintre 
România și Cuba în domeniul 
comunicațiilor.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE al Republicii Socia
liste România, George Ma- 
covescu, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii India, 
Swaran Singh, au făcut un 
schimb de mesaje de felicitare 
cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a stabilirii relațiilor di
plomatice intre Republica So
cialistă România și Republica 
India.

• LA 13 DECEMBRIE. Mircea 
Malița. reprezentant al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a plecat in 
Republica Arabă Libia, Repu
blica Arabă Yemen și Republi
ca Islamică Mauritania.

La aeroportul Otopeni a fost 
condus de Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de funcționari supe
riori din M.A.E.

• JOI SEARA a plecat spre 
Sofia delegația guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de co
laborare economică și tehnico- 
științifică, pentru a participa la 
întilnirea de lucru a președinți
lor celor două părți in această 
comisie.

La plecare. In Gara de Nord, 
a-u fost prezenți tovarășii Ion 
Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane o- 
ficiale.

Au fost de față Spas Gospo- 
dov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
Ia București, membri ai amba
sadei.

• PRINTRE PERSONALITĂ
ȚILE PROPUSE de Comi
sia Națională Română pentru 
U.N.E.S.C.O. spre a fi sărbăto
rite anul acesta în țara noastră 
figurează și Ovid Densușianu. 
filolog, istoric literar, folclorist 
și poet de la a cărui naștere — 
la 29 decembrie — se împlinește 
un secol.
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CONFIRMĂ
Pentru lucrătorii din cel mai 

tînăr teritoriu agricol al țării — 
Insula Mare a Brăilei . și ulti
mul bilanț al anului se încheie 
Cu rezultate bune care demon
strează încă o dată hărnicia, pri
ceperea dar fi ambiția acestora. 
După ce au terminat recoltarea 
porumbului pe o suprafață de 
aproape 39 000 de hectare, cu o 
producție medie la hectar ce 
întrece cu mult cifra planificată, 
mecanizatorii și-au concentrat 
eforturile pentru realizarea grab
nică a arăturilor de toamnă. Zi
lele trecute, datorită lucrului în 
schimb prelungit, s-a declarat 
finalul și la această lucrare. Pe 
listele fruntașilor, alături de nu

mele mai vîrstnitilor Niță Mi- 
halcea, Tudor Petre sau Stan 
Firu se întîlnesc foarte multe 
nume de uteciști. Gheorghe Scar
iat, Marin Custură, Vasile Do- 
bre, Stefan Scârbit, Nicolae Ci
reașă sînt doar tițiva dintre su
tele de mecanizatori care confir
mă renumele pe care și l-au fă
cut, cu multă trudă și rezultate 
de nivel republican, insularii. A- 
cum sînt nerăbdători să afle 
clasamentul final în întrecerea 
socialistă pe țară, cu care ocazie 
speră să reintre în posesia locu
lui I pe care în ultimii 5 ani, 
l-au cedat doar o singură dată: 
în 1972.

O. MILEA

ÎN MEMORIA EROILOR 
PROLETARIATULUI

In semn de cinstire a memo
riei eroilor proletariatului că- 
zuți la 13 decembrie 1918 în 
lupta pentru bunăstarea și liber
tatea poporului muncitor, dele
gații de oameni ai muncii și 
pionieri din Capitală au depus, 
joi dimineața, coroane de flori 
la placa comemorativă din piața 
fostului Teatru Național — lo
cul unde s-a petrecut masacrul 
pus la cale de guvernul burghe- 
zo-moșieresc în urmă cu 55 de 
ani.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Comitetului 
municipal București al P.C.R. 
și ai Consiliului popular muni
cipal, ai Consiliului municipal 
al sindicatelor București, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești, muncitori tipografi parti

cipant! la aceste lupte, oameni 
ai muncii din întreprinderile 
tipografice, din alte întreprin
deri și instituții bucureștene.

în aceeâși zi-; a avut loc so
lemnitatea depunerii de coroane 
la cimitirul „Reînvierea", unde 
sînt înhumați o parte din eroii 
muncitori căzuți la 13 decem
brie 1918.

★
Cu prilejul zilei de 13 Decem

brie. la cluburi și case de cul
tură ale sindicatelor, în școli și 
unități militare au avut loc în- 
tîiniri ale oamenilor muncii cu 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și sindicale, cu 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești, în cadrul cărora a 
fost evocată semnificația lupte
lor muncitorești din decembrie 
1918.

SPORT • SPORT • SPORT

PASTEL
(Urmare din pag. a I)

fete și flăcăi în straie albe pos
tind oile prin lunci umbrite de 
sălcii mari, case mici văruite cu 
alb și albastru, străjuite de vreo 
clopotniță din șindrilă, puțin 
strîmbă, Șiretul domol, dar gata 
să se învolbureze primăvara.

— Unde este Șiretul, tovarășe 
primar, mergem de vreo cîteva 
ore pe meleagurile Mirceștilor și 
încă nu l-am văzut.

— Dacă ne urcăm pe un de- 
lușor îl vedem. L-am mutat noi 
puțin mai încolo 1 Ne inunda 
reu terenuri, ba și casele, 
ales înspre satul Răchițeni. 
că i-am făcut albie nouă, 
cîștigat terenuri mănoase,
făcut și niște iazuri. De la ia
zuri tiștigăm papură și răchită 
care sînt prelucrate în atelierele

me- 
mai
Așa 
Am
am
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CONTEMPORAN
special înființate în cooperati
vele agricole.

— L-ați mutat, deci, — revin 
puțin surprins de ușurința cu 
care a trecut peste acest fapt.

— Păi ce să facem tovarășe, 
a fost nevoie. în cîte locuri, în 
țara asta, nu schimbă omul na
tura pentru binele lui ?! Poate 
că și moșii noștri s-au gîndit să 
mute Șiretul, dar erau mai pu
țini și nu aveau mijloacele de 
azi. Poate că și sărăcia lor îi 
împingea la un fel de resemnare.

— Dumneavoastră, astăzi, sin- 
teți bogați ?

— Sîntem. Spuneam de atelie
rele pentru împletituri. Faptul 
că a adus venituri ne-a stimulat. 
S-au creat ateliere de mecanică, 
de tîmplărie, de construcții; 
avem acum 12 secții de prestări 
de servicii pentru cooperația de 
consum. Cooperativele noastre

TINERI Șl TINERE!
V-AȚI REÎNNOIT 
ABONAMENTUL DVS.
PENTRU ANUL 1974,
LA ZIARUL

„Scinteia tineretului" ?
VA PUTEȚI ABONA IMEDIAT PRIN OFl* 

CULEȘI AGENȚIILE P.T.T.R., DlFUZORlI DE 
PRESA DIN ÎNTREPRINDERI SCOLI Șl FA
CULTĂȚI.
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în finala C. M. de handbal

A apărut
MUNCA DE PARTID
Nr. 23 — dâcembrțe 1973.

DIN SUMAR ;
Revista se deschide cu ar

ticolul Un program realist 
de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei.

La rubrica „Cum se înfăp
tuiește rolul conducător al 
organelor și organizațiilor 
de partid" sînt publicate 
articolele : Petre Blajovici : 
Responsabilitate și efici
ență în munca de partid ; 
Richard Winter : Activitate 
politico-educativă permanen
tă în rîndul intelectualilor ; 
Iulian Ploștinaru : Aborda
rea concretă a problemelor 
producției ; Dumitru Ciu- 
clea : 1974 — anul unui înalt 
ritm de creștere economică ; 
Remus Bucșa : Spiritul cri
tic și autocritic, trăsătură de
finitorie a comunistului.

Rubricile : Stil dinamic și 
competență în dirijarea acti- 
k ății economico-sociale : 
Comuniștii în fruntea mișcă
rii naționale pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen ; Programul de edu
cație comunistă, a maselor 
prinde viață ; învățămîntul 
de partid și propaganda prin 
conferințe ; Note critice ; 
Răspunsuri la întrebările ci
titorilor., , ,

Sportivi români In
competiții internaționale
_____________________ I

ASTĂZI - PATINATORII■ ■■

ROMANIA-IUGOSLAVIA

I
I

I

I
I
I
I
I

• Programul internațional de 
patinaj cuprinde mai multe 
concursuri de amploare, la care 
evoluează și componenții lotu
rilor republicane de seniori șl 
juniori. Bunăoară, amintim că 
maestra sportului Elena Moiș 
și campionul d£ juiiiorl Ion 
Mircea participă, zilele acestea, 
la tradiționalul concurs inter
național „Patinele Moscovei", 
iar un alt grup de sportivi ro
mâni concurează la Budapesta, 
în cadrul unei interesante com
petiții de patinaj viteză. De a- 
Semenea, un lot de patinatori 
din Sibiu s-au deplasat în Polo
nia, pentru a participa la con
cursurile internaționale progra
mate, în ultimele. zile ale săp- 
tămînii. la Zakopane.

• Patinoarul acoperit de la 
Miercurea Ciuc va găzdui, Săp- 
tămîna viitoare, cea de-a 4-a 
ediție a Campionatelor interna
ționale de patinaj artistic ale 
României, la oare și-au anun
țat participarea sportivi și spor
tive din Cehoslovacia. R. D. 
Germană. Iugoslavia, Ungaria 
și U.R.S.S. întrecerile au loc 
între 19 și 21 decembrie. Apoi, 
protagoniștii acestei competiții 
vor participa la o atractivă de
monstrație de patinaj la Poiana 
Brașov.

• în zilele de 28 și 30 decem
brie, la Miercurea Ciuc și Tuș- 
nad se va. desfășura .Festivalul 
sporturilor de iarnă, avîhd în 
program mai multe concursuri 
de patinaj artistic și viteză, 
schi, Sanie și bob. Este Vorba

de o amplă acțiune de masă 
rezervată elevilor care îndră
gesc aceste sporturi ale sezonu
lui rece.

• Zilel%acestea s-a definiti
vat progiimul Campionatelor 
europene și mondiale de pati

naj artistie, ediția 1974. Cam
pionatele europene au loc la 
Zagreb. între 27 ianuarie și 2 
februarie, iar „mondialele" se 
desfășoară la MOnehen, între 5 
și 9 martie.

M. L.

La Galați:
„CUPA FEDERAȚIEI 
LA GIMNASTICĂ"

Finala celei de-a 5-a ediții 
a Campionatului mondial fe
minin de handbal se va dis
puta sîmbătă 15 decembrie, 
în sala „Pionir“ din Belgrad, 
între reprezentativele Româ
niei și Iugoslaviei. Pentru 
medaliile de bronz se vor în
trece echipele U.R.S.S. și 
Ungariei.

Ieri seară s-au desfășurat 
ultimele meciuri din cadrul 
grupelor semifinale. In grupa 
de la Negotin, selecționata 
României a întâlnit, într-o 
partidă decisivă, formația Un
gariei, pe care a învins-o cu 
scorul de 12-11 (5-7).

La Zagreb, reprezentativa 
Iugoslaviei a învins cu 7-5 
(4-3) echipa U.R.S.S., iar for
mațiile Poloniei și Danemar
cei au terminat la egalitate: 
12-12 (7-7).

Iată clasamentele finale ale 
celor doua grupe: grupa l-a: 
1. România — 6 puncte; 2. 
Ungaria — 4 puncte; 3. Ce
hoslovacia — 2 puncte; 4. 
Norvegia — 0 puncte; gru
pa a Il-a: 1. Iugoslavia — 4 
puncte; 2. uSlS.S? — 3
puncte (diferență de golave
raj zero); & Polonia — 3 
puncte (golaveraj minus 1) ; 
4. Danemarca ț- 2 puncte.
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agricole sînt puternice — indica
torii planului de producție sînt 
deja realizați peste nivelul la 
case ne-am angajat. Pentru noua 3 
recoltă ne trebuie și noi ham
bare. Un venit mare ne aduce 
sectoiul zootehnic care, în pofi
dă unOf tradiții drept carb oa
menii din partea locului trebu
iau să crească doar oi, a fost 
profilat pe taurine.

•— Și ce faceți cu banii ?
Ne construim tot ce avem 

nevoie. Am vorbit de recoltă și 
de noi hambare. Avem un șan
tier caie ridică, de fapt, o nouă 
bază de recepție. Ați văzut 
noua școală din Răchițeni. Un 
milion de lei. De fapt atît s-a 
zis că va costa. Noi am ridicat-o 
cu mai puțin de jumătate de 
milion. Ați văzut terenurile de 
sport, bazinul de înot ? în mo
mentul de față se muncește la 
canalizare și curînd trebuie să 
înceapă lucrările pentru termofi- 
care și locuințe pentru cadrele 
de specialiști ale comunei: in
gineri, profesori, doctori. Fiindcă 
veni vorba, ne ocupăm și de dez
voltarea bazei noastre de asis
tență medicală. La spital avem 
în construcție un nou corp, iar 
cabinetul stomatologic îl mutăm 
într-un local mai încăpător. Și 
ce- să, vă mai spun ? Casele noi 
le-ați văzut doar. Avem Și cîte
va magazine universale. Uitasem, 
în lunca Șiretului în pădurea 
unde pe vremuri se plimba A- 
lecsandri, vom tonstrui un motel 
pentru turiști.

Conform planului de sistema
tizare vbm lega satul Ursărești 
cu comuna. Iar aici, în mijlocul 
Mirceștilor, vom avea încă o 
școală nouă, apoi o piața, tite
va noi terenuri de sport.

★
I-am cunoscut îndeaproape pe 

tițiva dintre oamenii de la Mir
cești. Călin Grigore, secretarul 
comitetului de partid, primarul 
care mi-a înfățișat actuala dez- 

| voltare a Mirceștilor, este un 
| bărbat tînăr plin de dinamism. 
. Anton Farcaș, vicepreședintele, 

este un om mai în vîrstă, iar

experiența și calmul anilor săi sa 
asociază de minune cu dinamiș* 
mul și tinerețea primarului. Cei 
doi sînt cunoscuți în tot județul. 
La noile depozite șeful acestora. 
Preda Axinte, lucra cot la cot 
cu dulgherii.

— De ce lucrați aici?
— Să știți oă fiecare dintre 

noi știm s# facem mai multe lu
cruri. Așa e tind vrei să te gos
podărești cu adevărat. Și nu poți 
sta s<5 te uiți să comanzi tind 
ai două brațe zdravene și ie 
gindești la același interes.

(Este foarte adevărat t la noul 
local al cabinetului stomatologic 
înttlnisem tițiva oameni din 
pariea locului lucrind la monta
rea instalației electrice. Pe alți 
localnici i-am găsit la un șan
tier de irigații lucrind pe titeva

electrice. Pe alți

utilaje).
Pe șantierul 

de cereale era 
postului de miliție.

— Aveți vreo treabă pe aici ?
— N-am de lucru la post și 

am venit să ajut.
La plecarea din Mirceștj am 

poposit în casa lui Iosif Nieu- 
lăeș. Mai multe încăperi văruite 
în culori pastel, la ferestre per- 
deluțe brodate cu mina» pe jos 
țesături groase de lină spălate 
și bătute în apa limpede a Șire
tului. Gazda, o femeie cu mlini 
harnice, ajută ca măiestria moș* 
tenită să treacă, în atelierul de 
plapumi al cooperativei, asupra 
tinerelor lucrătoare (plăpumăre- 
sele din Mir cești au realizat un 
venit de peste un milion de 
lei). Am cunoscut și un flăcău 
— Valeriu, 17 ani, utecist, elev 
la o școală profesională din Iași.

— Deci, ptnă la urmă, ai să 
pleci de aici, ai să te faci oră- 
șean!

Legănîndu-și bicicleta de al 
cărui portbagaj era prinsă o 
minge de fotbal, Valeriu ne-a 
spus :

— Da de ce? O ei lucrez 
acolo, dar o să lucrez și aici. 
Comuna are nevoie yi de 
Eu aici m-am născut.

...Sînt mulți asemenea oameni 
la Mircești și cred că acel „Or
din al Muncii'* clasa I poate 
străluci pe pieptul fiecăruia.

noilor depozite 
prezent și ^ful

mine.

0 LARGĂ PREOCUPARE
(Urmare din pag. a I)

Aflat la cea de-a 7-a edi
ție concursul de gimnastică 
sportivă și modernă dotat 
cu Cupa federației, va avea 
loc anul acesta la Galați în 
zilele de 14, 15 și 16 decem
brie. Vor participa un nu
măr de 166 de concurent! 
care vor prezenta în concurs 
atît exerciții impuse cit și 
exerciții liber alese. Din e- 
chipa de gimnastică sportivă 
fac parte Gheorghe Pău- 
nescu, Radu Branea, Iulia- 
na Simonfi, Vasilica Bălan, 
Paula loan și Marcela Mari
nescu, vîrfurile nu participă 
în acest concurs deoarece, 
de curînd, s-au reîntors din- 
tr-un turneu efectuat în 
China. în echipa de gimnas
tică modernă figurează nume 
cunoscute ca Mihaela Tîrno- 
veanu, Cristina Sima, Rodica 
Pintea, Elena State-Grecu. 
La ediția trecută, desfășu

rată la Pitești, la gimnastică 
sportivă (băieți), cîștigătoare 
a fost echipa Dinamo, la fe
minin echipa clubului din 
Bacău, iar la gimnastică 
modernă echipa I.E.F.S. 
București. în prima zi de 
concurs vor avea loc exerci
țiile impuse categoria a IlI-a 
și a IV-a, masculin și fe
minin iar după-amiază la 
categoria maeștri — exerciții 
impuse, urmînd ca duminică 
să aibă loc finalele la cate
goria maeștri. $i de astă 
dată sintem convinși că 
măiestria sportivă și talentul 
de care dau dovadă gimnaș- 
tii noștri ne vor da', un argu
ment în plus ca să afirmăm 
că anul 1973 se poate numi 
pe bună dreptate, „anul 
gimnasticii în România".

IRINA ȚONEA

• PE PATINOARUL „Ti
voli" din Ljubljana, în pre
zența a peste 3 000 de spec
tatori, s-a disputat meciul 
revanșă dintre echipele de 
hochei pe gheață ale Româ
niei și Iugoslaviei. învinși în 
primul joc cu 7—2, hocheiștii 
români au terminat de data 
aceasta învingători cu scorul 
de 6—3 (2—0, 2—2, 2—1).
Punctele echipei române au 
fost realizate de Gheorghiu 
(2), Costea, Antal, V. Huțanu 
și Pană. Pentru gazde au în
scris S. Beravs, D. Beravs și 
Poliansek.

• „CUPA CAMPIOANE
LOR EUROPENE" de șah a 
continuat, Ia Vrnjacka Banja, 
după o zi de repaus, cu 
partidele rundei a 9-a, în 
care reprezentanta României, 
Gertrude Baumstark, a in-

vins-o în 33 de mutări pe 
maestra poloneză Jurcinska. 
Lidera clasamentului, Alia 
Kușnir, a remizat cu Vokra- 
lova, iar Verdczi a cîștigat 
la Timmer. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

Clasamentul după 9 runde : 
1. Kușnir (U.R.S.S.) 7,5 punc
te ; 2. Baumstark (România) 
6,5 puncte etc.

• LA LENINGRAD au 
început reuniunile turneului 
internațional de box, la care 
f articipă pugiliști din 10 țări.

n cadrul categoriei „cocoș", 
campionul european, france
zul Aldo Cosentino, l-a în
vins la puncte pe Feliks 
Paka (U.R.S.S.), campion u- 
nional de juniori. Datzik 
(U.R.S.S.) a dispus prin aban
don in repriza a doua de St. 
Duminică (România).
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suficiente pentru a se ara în fie
care lună aproape trei mii hec
tare. In perioada de reparații, 
piesele nu se vor mai spăla cu 
motorină sau benzină, ceea ce 
aduce o economie de peste 
100 000 litri; iluminatul se va 
face numai pe timpul nopții, în 
punctele stabilite ca zone de 
control. Programul de lucru al 
fermelor, atelierelor și sectoarelor 
de deservire a fost eșalonat, mor- 
gîndu-se pînă acolo îneît în a- 
ceste sectoare să înceapă cu o 
oră mai tîrziu, ceea ce face să se 
folosească numai iluminatul na
tural.

Toate aceste măsuri luate Ia 
nivelul trustului, modul cum au 
fost gîndite și se militează pentru 
aplicarea lor în practică, vin să 
demonstreze că nu e vorba de o 
campanie de moment, ci de o ac
țiune temeinică, desfășurată cu 
toată răspunderea, în fiecare în
treprindere și sector de activi
tate.

■ La Complexul de creștere și 
îngrășare a porcilor din Bacău, 
de exemplu, prin reducerea ilu
minatului exterior și reducerea 
totală a iluminatului pe timp 
noapte în boxe și maternități 
fost reduse 400 becuri, ceea 
înseamnă o economie zilnică 
100 kW. Pînă în prezent, 
halele de porcine erau folosite 
750 de electromotoare la venti
latoare pentru evacuarea gazelor 
nocive. Folosirea efectului Coan- 
dă, aplicat de Institutul Națio-

de 
au 
ce 
de 
în

nai de Creație Științifică și Teh
nică București a redus numărul 
electromotoarelor amintite la 48. 
Aceasta înseamnă o economie zil
nică de aproximativ 700 kWh. 
La centrala termică se folosește 
gazul metan la încălzirea caza- 
neior. Printr-o raționalizare strictă 
a consumului de gaze s-a ajuns 
la folosirea a 1 300 m cubi pe 
oră, în loc de 1700 m cubE Pe 
an a fost adusă astfel o econo
mie de peste 600 000 metri cubi.

La întreprinderea agricolă de 
stat Bacău, în ultimele două săp- 
tărnîni s-a realizat o economie 
de 8 000 litri motorină și 1750 
litri benzină. Această economie 
s-a obținut prin scoaterea din uz 
a tractoarelor trecute de vîrsta 
casării, care aveau un consum 
mare de motorină. Celelalte 120 
tractoare rămase vor lucra în 
schimburi prelungite, astfel ca 
încărcătura pe tractor să fie 
maximă. în ce privește parcul 
auto, prin, casarea a trei auto
camioane, două autodubițe și 
două autoturisme, se obține o 
economie de benzină de peste 
170 litri pe zi. Celelalte auto
camioane vor fi folosite la trans
porturi numai cu remorci, pen
tru a avea o încărcătură com
pletă.

Motorina se mai folosea, în 
cantități importante, la încăl
zirea cazanelor de Ia cantine și 
la cele patru centrale termice. 
Prin înlocuirea motorinei cu 
cărbune inferior și deșeuri re
zultă zilnic o economie de 1 200 
litri motorină.

• PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE •

România-film prezintă la cinematograful PATRIA din Capitală

zieal-coregrafică de

ELISABETA BOSTAN
continuarea musicalului de mare 
succes - VERONICA -

O nouă fantezie mu

scenariul: VASILICA ISTRATE ți 
ELISABETA BOSTAN 
imaginea : IULIUS DRUCKMANN 
muzica : TEMISTOCLE POPA 
decoruri : GIULIO TINCU 
costume : NELLI GRIGORIU- 
MEROLA 
sunetul : ing. A. SALAMANIAN 
ing. OSCAR COMAN 
montajul : DAN NAUM 
cu : LULU MIHAESCU, MARGA
RETA PISLARU, FLORIAN PITTIȘ. 
DEM. RADULESCU, VASILICA 
TASTAMAN, VIOLETA ANDREI, 
ANGELA MOLDOVAN, GEORGE 
MIHAIȚA, MIHAI STAN, MIHA
ELA ISTRATE.
o producție a Casei de Filme 
Trei

EASTMAN COLOR - 
SUNET STEREOFONIC

VERONICA

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI Șl RESTAURANTE- 

BUCUREȘTI 

ANGAJEAZĂ
CU OCAZIA REVELIONULUI 1973/1974, 

ORCHESTRE DE MUZICĂ UȘOARĂ 
PENTRU PERIOADA 29.XII.1973—2.1.1974, 
CARE VOR CONCERTA IN STAȚIUNILE 

BALNEO-CLIMATERICE DIN TARĂ.
PREZENTAREA ÎN STR. 13 DECEMBRIE NR.
4 — ET. II. CAM. NR. 39, PÎNĂ LA DATA DE 

18 DECEMBRIE 1973.

COMPLEXUL DE HOTELURI 
Șl RESTAURANTE „CINA“ 

VĂ INVITĂ SĂ VIZITAȚI 
UNITATEA SA:

„GOSPODINA"
DIN STR. 13 DECEMBRIE NR. 15, DESERVITA 
DE RESTAURANTUL BUCUREȘTI (FOST CAP- 
ȘA), CARE VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATA 
DE PREPARATE CULINARE Șl DELICATESE. 
PENTRU INFORMAȚII VĂ PUTEȚI ADRESA 

LA TELEFON NR. 1410 75



de peste hotare
ORIENTUL APROPIAT

• Noi contacte diplomatice
ALGER. — Secretarul Depar

tamentului de Stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, care a făcut o 
scurtă escală la Alger, a plecat, 
joi, la Cairo — prima etapă a 
turneului pe care îl întreprinde 
în Orientul Apropiat. Șeful De
partamentului de Stat a avut 
convorbiri cu președintele 
Houari Boumediene și cu mi
nistrul afacerilor externe, Ab
delaziz Bouteflika.

La încheierea convorbirilor cu 
șeful statului algerian. Henry 
Kissinger a subliniat că întreve
derea a fost „cordială, utilă, 
constructivă și completă" și că 
schimbul de vederi s-a referit 
la Orientul Apropiat și la rela
țiile bilaterale. „Noi am căzut 
de acord ca Statele Unite și Al
geria să mențină un contact 
strîns", a declarat șeful diplo
mației americane. La rîndul 
său, ministrul algerian al afa
cerilor externe a declarat că va 
rămine personal în legătură cu 
Henry Kissinger. Abdelaziz 
Bouteflika, menționează agen
ția FRANCE PRESSE, decla
rase anterior că, deși nu exis
tă relații diplomatice între cele

două țări (relațiile diplomatice 
dintre Algeria și Statele Unite 
au fost rupte în 1967 după răz
boiul arabo-israelian), Algeria 
rămine o țară fidelă dialogului 
și este atașată mai curînd spi
ritului decit literei diplomați
ei. „în orice situație, indiferent 
dacă există un acord, un se- 
miacord sau dezacord asupra 
Orientului Apropiat, Algeria op
tează pentru un dialog și va 
proceda în consecință", a pre
cizat ministrul algerian de ex
terne, care a anunțat că Hen
ry Kissinger se va reîntoarce 
curînd la Alger.

CAIRO. — Secretarul de stat 
american, Henry Kissinger, a 
sosit, joi seara, la Cairo, in cea 
de-a doua vizită pe care o în
treprinde în capitala egipteană 
în ultimele cinci săptămîni. 
Convorbirile sale cu președinte
le Anwar Sadat și cu ministrul 
egiptean de externe, Ismail 
Fahmy, sînt consacrate exa
minării unor probleme privind 
conferința 
Orientului 
urma să se 
neva, la 18

de pace asupra 
Apropiat, care ar 
deschidă la Ge- 
decembrie.

Criza energetică:
efecte și măsuri restrictive

Efectele crizei energetice se 
resimt din ce în ce mai mult în 
sectoarele de activitate ale eco
nomiei unor țări occidentale, 
într-un comentariu consacrat a- 
cestei situații, agenția France 
Presse scrie că, în perspectiva 
unei noi reduceri, începînd de la 
1 ianuarie 1974. cu 5 la sută a 
producției petroliere, măsură 
anunțată de țările arabe, criza 
energetică se va accentua.

în această perspectivă, defici
tul în materie de combustibil al 
Belgiei va fi aproximativ 22 la 
sută. In consecință, Ministerul 
pentru Problemele Economice 
al acestei țări preconizează 
adoptarea unor și mai severe 
măsuri restrictive la consumul 
de energie, în special în ce pri
vește combustibilii industriali și 
cei folosiți la încălzitul casnic. 
Din Anvers, se semnalează sus
pendarea activității în circa 30 
de firme particulare, din lipsă 
de combustibil.

Pentru același motiv — lipsa 
de combustibil — cunoscuta fir
mă suedeză de automobile „Vol
vo" a anunțat o serie de mă
suri. Astfel, de la 1 ianuarie 
1974, „ Volvo", își va reduce cu 
4 la sută producția de automo
bile, iar timp de aproximativ 
două luni va lucra cu un pro
gram redus la patru zile pe săp- 
tămînă

Măsuri restrictive în ce pri
vește producția au anunțat șl 
alte societăți de automobile 
vest-europene. După „Citroen", 
o altă societate franceză — 
„Alpine" — a hotărit închiderea 
uzinelor sale de la Dieppe, pe 
coasta normandă, și Thiron 
Gardais, pentru perioada 21 
decembrie—2 ianuarie 1974.

în R.F.G., un purtător de cu- 
vînt oficial a confirmat că gu
vernul, care se va întruni la 19 
decembrie, la Bonn, intențio
nează să adopte noi măsuri des
tinate limitării consumului de 
carburanți. Interdicția circulației 
auto, instituită în R. F. Germa
nia pentru zilele de duminică, 
s-ar putea extinde și pentru 
sîmbăta după-amiază. se apre
ciază în cercurile guvernamen
tale de la Bonn.

în Marea Britanie, iluminatul 
în instituții și localuri publice a 
fost redus cu 50 la sută, înce- 
pînd de la 12 decembrie. De ase
menea, a fost redusă tempera
tura in instituțiile publice.

în sfîrșit, penuria de petrol a 
determinat companiile aeriene 
nord-americane să suprime, pen
tru anul 1974. aproximativ 
950 000 de zboruri interne și in
ternaționale, reprezentînd o cin
cime din totalul zborurilor. în 
această situație, 25 000 din cei 
300 000 de salariați ai compani
ilor respective vor fi concediați.

REZULTATELE
ALEGERILOR

DIN VENEZUELA
Deși rezultatele definitive ale 

alegerilor generale desfășura
te, la 9 decembrie, în Vene
zuela, nu sînt cunoscute — can
didatul partidului Acțiunea De
mocratică (A.D.) la funcția su
premă în stat, Carlos An
dres Perez, poate fi considerat 
ca virtual cîștigător al manda
tului prezidențial pentru urmă
torii 5 ani. El urmează să-și 
preia în mod oficial funcția la 
11 martie 1974. în acest fel, Ac
țiunea Democratică revine la 
putere după perioada 1969— 
1973, cînd conducerea țării a 
fost asumată de președintele 
Rafael Caldera, reprezentantul 
Partidului social-creștin-Copei.

După numărătoarea a 3 631 411 
buletine, din cele peste 4 mili
oane exprimate de electoratul 
venezuelean, Consiliul suprem 
electoral consemnează pentru 
Carlos Andres Perez 1 683 420 
voturi favorabile, față de cele 
1 285 703 de sufragii întrunite de 
Lorenzo Fernandez, reprezen
tantul partidului de guvernă- 
mînt Copei. Astfel, Perez și-a 

' asumat o marjă confortabilă 
față de principalul său adver
sar care, de altfel, într-o tele
gramă de felicitare adresată 
cîștigătorului, se recunoaște în
vins.

mema
EVADAREA ! Festival (orele 8; 

11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).
ANATOMIA DRAGOSTEI : Cen

tral (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18.19; 20.30).UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45), Cotroceni (orele 15,30; 18; 
2045).

ÎNTÎMPLARI CU COSA NOS
TRA : scala (orele 9; 11.15; 13.30; 
16,15; 18,45; 21).
TORINO negru î Patria (orele 9; 

1130; 14; 16,30; 19; 21.15), Luceafă
rul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20 45), Favorit (orele 10; 12,30;
15'30; 18; 20.30). Modern (orele 9; 
ll’.3O ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII î Doina 
(orele 11,15: 17;).

OTHELLO : Doina (orele 9.15 j 
12,30; 14.45: 18.15; 20.30).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : București (orsle 
8,45; 11; 13 30; 16; 18.30; 21), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20 30).

ÂȘTEAPTA PÎNA se întune
ca î capitol (orele 9.30; 11,45; 14; 
16,15 ; 18.30 ; 20,45).

DOSARUL „scânteii TINERETULUI'

COREEA DE SUD : Demonstrație studențească Ia Seul, împotriva represiunilor polițienești, pentru 
democratizarea Universității.

Dezvoltarea

comerciale
româno-algeriene

O delegație a Ministerului 
Comerțului Exterior din țara 
noastră poartă convorbiri, la 
Alger, cu o delegație a Mi
nisterului algerian al Comer
țului, în legătură cu dezvol
tarea, în continuare, a 
schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

Acordînd o mare atenție 
acestor convorbiri, ziarul al
gerian guvernamental „El 
Moudjahid" relevă, în infor
mații ample, în două nume
re consecutive, că ele se în
scriu în cadrul hotăririlor 
convenite anterior, la diferite 
nivele, pentru diversificarea 
colaborării pe multiple pla
nuri dintre România și Al
geria. Totodată, ziarul subli
niază că actualele convorbiri 
vor defini obiectivele viito
rului acord pe termen lung 
(1974—1977) dintre cele două 
țări.

La rîndul său, conducăto
rul delegației algeriene, Mo
hamed Arezki, director în 
Ministerul Comerțului, a de
clarat că țara sa acordă o 
importanță deosebită viitoru
lui acord româno-algerian,

Viu interes în Anglia pentru
cooperarea economica 

cu România
La Palatul Westminster — sediul Parlamentului britanic — a 

avut loc o întîlnire consacrată problemelor dezvoltării și di
versificării relațiilor economice și tehnico-științifice româno- 
engleze.

Desfășurată sub auspiciile co
mitetului parlamentar pentru 
comerțul Est-Vest și ale gru
pului parlamentar Anglia — 
România, întîlnirea a reunit de- 
putați ai Camerei Comunelor și 
Camerei Lorzilor.

Luînd cuvîntul în cadrul în- 
tîlnirii, ambasadorul țării noas
tre la Londra, Pretor Popa, a 
vorbit celor prezenți despre a- 
vîntul continuu al economiei 
românești, despre posibilitățile 
crescînde ale României de a a- 
dînci și dezvolta comerțul și- co
laborarea economică cu alte sta
te.

în cursul întîlnirii, deputății 
britanici au manifestat interes 
față de căile noi de stabilire a 
unor contacte mai strînse între 
firmele britanice și întreprinde
rile românești de comerț exte
rior, precum șiț față de necesi
tatea înlăturării obstacolelor 
care se mai mențin și care frî- 
nează un asemenea curs.

„Admirăm țara dumneavoas
tră, progresul ei, politica sa 
pusă în slujba prieteniei și co
laborării cu toate țările" — a

spus deputatul conservator Bar
naby Drayson, președintele Co
mitetului parlamentar pentru 
comerțul Est-Vest. în numele 
celor prezenți, el a exprimat 
dorința continuării 1 schimbului 
de păreri consacrat dezvoltării 
pe multiple planuri a relațiilor 
de cooperare și colaborare ro- 
mâno-britanică. La rîndul său 
deputata laburistă Renee Short 
a pledat pentru găsirea unor 
forme noi de extindere a co
merțului bilateral, subliniind u- 
tilitatea dezvoltării și diversifi
cării contactelor, a colaborării 
fructuoase dintre firmele brita
nice și cele românești.

convorbirilor

Decolonizarea totală - 
un imperativ major

La 14 decembrie se împlinesc 13 ani de cînd 
Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat De
clarația cu privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, în care a pro
clamat „necesitatea de a se pune capăt rapid 
și necondiționat colonialismului sub toate for
mele și în toate manifestările sale", afirmînd, 
în continuare, că subordonarea popoarelor u- 
nei dominații străine constituie o încălcare a 
drepturilor fundamentale ale omului.

A
doptarea acestei 
Declarații a contri
buit la accelerarea 
procesului de pră
bușire a vechilor 
imperii colonialiste 
și la constituirea a zeci și zeci 

de noi state independente, ca 
urmare a mișcării viguroase de 
eliberare a popoarelor.

Din 1945 și pină în prezent, 
s-au format circa 85 de noi state 
suverane ; aproximativ 98 la 
sută din teritoriul Asiei și circa 
85 la sută din cel al Africii re
vin statelor eliberate. Mai bine 
de jumătate din statele mem
bre ale O.N.U. sînt țări din A- 
sia și Africa, care și-au cucerit 
independența de stat în peri
oada postbelică. Dacă înaintea 
primului război mondial colo
nialismul și-a exercitat domi
nația pe un teritoriu reprezen
tînd 77,2 Ia sută din suprafața 
globului și asupra a 69,9 la sută 
din populația de atunci a pă- 
mîntului, astăzi dominația colo
nială se mai exercită pe un te
ritoriu reprezentînd mai puțin 
de 3 Ia sută din suprafața pă- 
mîntului pe care trăiesc circa 
25 milioane de oameni, adică 
sub 1 la sută din numărul total 
al locuitorilor Terrei. „în ulti
mele decenii — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu in cuvîn- 
tarea rostită la sesiunea jubi
liară a O.N.U. — am fost mar
torii unei puternice redeștep
tări naționale a zeci de popoare 
care zăceau în robie colonială, 
sub dominația imperialistă. Ca 
rezultat al luptei popoarelor 
pentru recîștigarea independen
ței naționale, sistemul colonial 
s-a prăbușit, iar pe ruinele im
periilor coloniale au apărut zeci 
de state noi. Ele joacă astăzi 
un rol important în Organizația 
Națiunilor Unite, în întreaga 
viață internațională".

în 1970, la a zecea aniversare 
a Declarației, Adunarea Gene

rală a O.N.U. a adoptat un Pro
gram de acțiune în vederea 
aplicării integrale a Declarației 
privind acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloni
ale, in care se subliniază că 
menținerea în continuare a co
lonialismului în 40 de teritorii, 
dependente și administrate de 
Marea Britanie, Franța, Portu
galia, Spania, S.U.A., Austra
lia, Noua-Zeelandă și Africa de 
Sud constituie o situație total 
intolerabilă. S-a recunoscut 
și cu acest prilej legitimitatea 
luptei popoarelor coloniale pen
tru autodeterminare și indepen
dență, prin toate mijloacele ne
cesare de care dispun.

In prezent, mișcările de eli
berare națională dau lovituri 
tot mai puternice ultimelor ră
mășițe ale sistemului de ex
ploatare și oprimare. Lupta de 
eliberare națională de sub ju
gul colonial se desfășoară in 
condiții deosebit de diverse, 
specifice fiecărui continent, re
giuni și țări. Sînt semnificative, 
în acest sens, succesele obținute 
în lupta armată anticolonialistă 
de către forțele patriotice din 
Angola și Mozambic. Lupta e- 
roică a poporului din Guineea- 
Bissau pentru libertate și inde
pendență națională, pentru li
chidarea dominației coloniale, 
pentru o dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare pe calea pro
gresului economic și social a 
fost încununată de proclamarea 
Republicii Guineea-Bissau la 24 
septembrie a.c., ceea ce a con
stituit un puternic stimulent 
pentru întreaga mișcare de eli
berare națională de pe conti
nentul african. Intensificarea 
luptei de eliberare națională 
are loc în condițiile înăspririi 
măsurilor de represiune și vio
lență ale cercurilor imperialiste 
reacționare, care se fac răspun
zătoare de atrocitățile comise 
de armata portugheză în An
gola și Mozambic și de actele de

agresiune și bombardamentele 
efectuate împotriva tânărului 
stat independent Republica 
Guineea-Bissau, de menținerea 
sub ocupație a Namibiei de că
tre regimul rasist de Ia Preto
ria (Republica Sud-Africană), 
de menținerea în Rhodesia a 
regimului ilegal de la Salisbury, 
de persistența politicii inumane 
de apartheid în Africa de Sud.

In aceste condiții, sprijinirea 
luptei antiimperialiste și anti
colonialiste a popoarelor pentru 
cucerirea și consolidarea inde
pendenței naționale reprezintă 
o îndatorire internațională a 
forțelor democratice și progre
siste din întreaga lume.

România și-a manifestat în 
mod consecvent simpatia pro
fundă, sprijinul și solidaritatea 
deplină cu cauza mișcărilor de 
eliberare națională împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonîalismului, pen
tru democrație și independență 
națională, pentru pace și pro
gres social. Partidul și statul 
nostru susțin cu fermitate că 
fiecare popor subjugat are 
dreptul să lupte pentru elibe
rarea sa folosind toate mijloa
cele de care dispune, inclusiv 
lupta armată, că acest drept tre
buie să-și găsească reflectarea 
în sprijinirea pe plan interna
țional a mișcărilor de eliberare 
națională.

Aceasta reclamă intensifica
rea ajutorului politic, moral și 
material pe care Națiunile U- 
nite, statele membre trebuie 
să-I acorde bătăliei legitime 
pentru libertate și suveranitate 
a popoarelor care se mai gă
sesc sub dominație străină. Po
ziția aceasta își găsește mate
rializarea în ajutorul multilateral 
politic, moral și material pe 
care țara noastră îl acordă miș
cărilor de eliberare pentru în
făptuirea aspirațiilor lor națio
nale, în acțiunile întreprinse de 
România la Națiunile Unite 
pentru transpunerea integrală 
în practică a Declarației cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale.

Coautoarea mai multor rezo
luții inițiate de Comitetul pen
tru problemele coloniale (Comi
tetul celor 24) și adoptate de 
Adunarea Generală a O.N.U., 
România își aduce o contribuție 
de seamă la conjugarea efor
turilor în vederea eliminării co
lonialismului, apartehidului și 
discriminării rasiale din viața 
internațională.

GH. SPRINȚEROIU

(Agerpres)

de la stabilirea relațiilor25 de ani
diplomatice româno-indiene

iua de 14 de
cembrie 1973 
marchează un 
moment impor
tant cu profun
de semnificații

în cronica relațiilor româno* 
indiene : se împlinesc 25 de 
ani de la stabilirea relații
lor diplomatice dintre Româ
nia și India.

Poporul român a urmărit 
cu simpatie și solidaritate 
lupta poporului Indian pen
tru eliberarea de sub domi
nația colonială. El urmărește 
cu satisfacție și viu interes 
eforturile poporului indian 
pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru dez
voltarea economiei și pentru 
afirmarea tendințelor de pro
gres social.

De-a lungul, anilor, între 
România socialistă și-Repu
blica India s-au statornicit 
și se dezvoltă relații de prie
tenie și colaborare avînd la 
temelie principiile indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. 
Ca țări în curs de dezvoltare, 
preocupate de înfăptuirea 
proceselor de edificare a u- 
nei economii moderne Româ
nia și India au găsit căi
le de conlucrare fructuoa
să, reciproc avantajoasă.

Progresele realizate de cele 
două țări ca și năzuințele co
mune de înaintare accelera
tă pe calea prosperității, ca* 
racterul complementar al e- 
conomiilor, interesul reciproc 
au asigurat o bază solidă 
pentru dezvoltarea schimbu
lui de bunuri materiale și 
culturale, pentru dezvoltarea 
cooperării pe multiple pla
nuri. In cadrul cooperării ro- 
mâno-indiene, țara noastră 
a contribuit prin livrări de e- 
chipament și asistență tehni
că, la punerea în funcțiune 
a rafinăriilor de la Gauhati 
și de la Barauni, a termocen
tralei de la Singareni, a com
binatului de lubrifianți de la 
Haldia, a contribuit sau 
contribuie la construirea al
tor obiective importante pen
tru industrializarea și dezvol
tarea economică a Indiei. în 
același timp, în cadrul a- 
cordului comercial pe ter
men lung, India livrează țării 
noastre diferite mărfuri, in
clusiv produse ale noii in
dustrii indiene care prezintă 
interes pentru economia ro
mânească.

Hotărîrea recentă de a se 
crea cit mai curînd o comi
sie mixtă româno-indiană de 
cooperare economică, tehni
că și științifică reflectă posi
bilitățile largi existente pen
tru diversificarea și amplifi-

bulgaro — 
vest-germane

carea cooperării multilaterale 
reciproc avantajoase dintre 
cele două țări.

O contribuție de deosebi
tă însemnătate la dezvolta
rea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare ro- 
mâno-indiene au adus-o vi
zitele reciproce și convorbi
rile dintre conducătorii celor 
două țări. Vizita efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în India, 
1969 s-a 
ment de referință 
cursul ascendent al relații
lor dintre cele două țări și 
popoare, spre folosul reci
proc, al păcii și colaborării 
internaționale. Recenta vizită 
în țara noastră a președintelui 
Republicii India, dr. Varaha- 
giri Venkata Giri a reprezen
tat o dovadă în plus a per
manentei dorințe manifestate 
de cele două state de a in
tensifica și întări colaborarea 
și cooperarea dintre ele, gă
sind mereu noi modalități și 
mijloace de aprofundare a 
dialogului lor.

Cu prilejul acestei remar
cabile aniversări — împlinirea 
a 25 de 
relațiilor
România și India, poporul, 
tineretul
poporului indian urări de noi 
succese pe calea progresului 
și bunăstării,

în toamna anului 
înscris ca un mo- 

pentru

ani de la stabilirea 
diplomatice între

român, adresează

RĂZBOIUL DOMNITELOR î 
Timpuri Noi (orele 9,15—20.15 în 
continuare).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL: Victoria (orele 8.45; 
11; 13.15; 15,45; 18,15; 20,45). Au
rora (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45;'18;
20.15) , Arta (orele 15; 17.45; 20,15).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Buzești (orele 9; 11.15; 13,30; 
16: 18.15; 20,30).

OMUL DIN LA MANCHA : Me
lodia (orele 9.30; 12; 15.30; 13;
20.30) , Flamura (orele 9,30; 12;
15,30; 18; 20,30).

TN MUNȚI CRESTE UN BRAD 
VERDE: înfrățirea (orele 15.30; 
18; 20,15).

VIFORNIȚA : Flacăra (orele 8.15; 
11.30; 13.45; 16; 18.15: 20.30)

ULTIMILE ȘASE MINUTE : Gri- 
Vița (orele 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15;
20.30) . Giulești (orele 15.30; 18;
20.15) . Volga (orele 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18,15; 20.30).

NUNTA : Lira (orele 16; 18; 20).
GENERALUL DOARME ÎN PI

CIOARE : Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30)

RĂZBOI $1 PACE : seriile III— 
șl IV) Viitorul (orele 15.30 ; 19).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : Floreasca (orele 15.30; 18; 
20.15).

FATA CARE VINDE FLORI î 
Moșilor (orele 0; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

FERMA DIN ARIZONA î Dacia 
(orele 9; 12,30; 16; 19,15).

MONOLOG; Unirea (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

VINERI. 14 DECEMBRIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția 72. 9,30 Curs de limba 
rusă Lecția 70. 10,00 Telex. 10,05 
Album coral. Corul Palatului Cul
turii din Ploiești. 10.15 Teleobiec
tiv. 10,30 Mari artiști în studiourile 
noastre : Giuseppe Taddei. 10.50 
Vîrstele peliculei — magazin bi
lunar de cultură cinematografică.

12.05 Telejurnal. 16.00—17,00 Tele- 
școală. 17,30 Curs de limba engle
ză. Lecția 70. 18.00 Telex 18,05 
Tragerea Loto. 18,15 La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto. 18,30 Stadion. 18,50 Revista 
economică TV. 19,20 1001 de seri : 
Boiek și Lolek. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Cîntecul săptămînii. 20.05 
Publicitate. 20,10 Panoramic știin
țific. 20,35 Film artistic : .,Cei trei 
calaveras“. Producție a studiouri
lor cinematografice mexicane. 
Premieră pe țară. 22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Pagini muzicale de mare 
popularitate. „Bisurile" Festivalu
lui „George Enescu“ cu Philippe 
Entremont. Yehudi Menuhin. Leo
nid Kogan, Valentin Gheorghiu și 
orchestra de cameră „Collegium 
Aureum" 20.35' Baladă pentru a- 
cest pămînt. Cheile Turzii. 20.50 
Portativ ’73. 21.10 Telex. 21.15 
Ancheta TV : ..Școala și produc
ția" (II). 21,50 Balade. Spectacol 
literar-muzical-coregrafic.

După încheierea convorbi
rilor bulgaro—vest-germane 
cu privire la stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre cele 
două țări, Luben Petrov, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Bulga
ria, a declarat că „tratativele 
dintre Bulgaria și R.F.G. re
prezintă un eveniment isto
ric și au devenit posibile da
torită politicii pașnice, con
secvente a Bulgariei, precum 
și realismului și clarviziunii 
politicii cancelarului Willy 
Brandt și a ministrului de 
externe Walter Scheel cu 
privire la relațiile cu țările 
socialiste", informează agen
ția BTA. Nu încape îndoială 
— a declarat Petrov — că 
rezultatele convorbirilor fi
nale, care vor fi în curînd 
confirmate de guvernele res
pective. vor constitui, de 
asemenea, un aport la succe
sul conferinței pentru secu
ritate și colaborare în 
Europa.

Acord preliminar privind
stabilirea de relații

diplomatice intre 
Ungaria și R. F. G

în urma convorbirilor purtate 
la Budapesta între reprezentan
ții guvernelor R.P. Ungare și 
R.F. Germania, s-a ajuns la un 
acord preliminar cu privire la 
stabilirea de relații diplomatice 
între cele două țări — infor
mează agenția M.T.I.

Acordul, încheiat joi, urmează 
să fie supus spre aprobare gu
vernelor R.P. Ungare și R.F. 
Germania.
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PROGRAMUL ni

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ..Patrie, pămînt de 
împliniri" de V. Donose. 10.00 
Clubul curioșilor. 11.00 Știință și 
tehnică. 11,10 Profil pe portativ — 
Ionela Prodan. 11,30 Antract mu
zical. 12,00 Transmisiuni directe 
din țară. 12.10 Invitație în fonote
că. 12,55 Melodia zilei. 13.00 închi
derea emisiunii. 17,00 Știrile 
după-amiezli. 17,05 Alo. Radio — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Arhitectura. 18.10 Opera „înțelep
tul Socrate de Telemann. 18,55 
Melodia zilei. 19.00 în direct... de 
la Alba Iulia 19.30 Știri. 19,35 Casa 
de discuri ,.Electrecord" 20,00 
Educație, răspunderi. 20.30 Simfo
nia „Ellora". 21.00 Radio-super-top. 
Topul revistei Săptămîna. 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22,35 Ve
dete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Gheorghe Tomozei. 23,20 
Jazz-variăte. 23.55—24,00 Ultimele 
știri.

PETE NEGRE PE HARTA LUMII
Iată teritoriile a căror situație este In prezent examinată de către Comitetul special al Națiuni 

lor Vnite pentru abolirea colonialismului.
1. GIBRALTAR (brit) ; 6

km.p. ; 25 000 loc. ; 2. SA
HARA SPANIOLA ; 266 000
km.p. 76 425 loc. ; 3. INSU
LELE CAPULUI VERDE (portu
gheză) ; 4 033 km.p. ; 272 000 
loc. ; 4. SAO TOME Șl PRIN- 
CEPE (portugheză) ; 964 km. 
p. 76 218 loc. ; 5. SF. ELENA 
(brit.); 122 km.p.; 5 000 
loc. ; 6. ANGOLA (portughe
ză) ; 1 246 700 km.p. ;
5 673 046 loc. ; 7. NAMIBIA
(teritoriu sub tutelă O.N.U. 
ocupai ilegal de R.S.A.) ; 
824 292 kmp.. ; 746 328 loc. ; 
8. MOZAMBIC (portugheză) ; 
783 030 km.p. ; 8 234 000
loc. ; 9. RHODESIA DE SUD 
(britanică, auteritățile rasis
te din Rhedesie cu procla
mat unilateral independențe 
care n-o fost insă recunos
cută de Anglia) ; 389 362
km.p. ; 5,2 mii. loc. ; 10.
SEYCHELLES (brit.) ; 376
km.p.; 52 650 loc.; 11. TE
RITORIU FRANCEZ AL POPU
LAȚIEI AFAR Șl ISSAS (fosta 
Somalia franceză) ; 22 000
km.p. ; 99 000 loc. ; 12. MAS-

KAT (brit) j 128 780 km.p.; 
568 000 loc.: 13. HONDU
RASUL BRITANIC ; 22 965
km.p.; 120 000 loc.; 14. 
INSULELE CAYMAN (brit.) ;
257 km.p. ; 10 650 loc ; 15.
BERMUDE (brit.) ; 53 km.p. ; 
53 000 loc.; 16. INSULELE 
TURKS Șl CAICOS (brit.) ;
430 km.p.; 6 000 loc.; 17. 
INSULELE VIRGINE BRITANI
CE ; 153 km.p. ; 10 500 loc. ; 
18 INSULELE VIRGINE A- 
MERICANE ; 344 km.p. ;
63 200 loc. ; 19. ST. KITTS - 
NEVIS - ANGUILLA (brit.) ;
357 km.p. ; 56 000 loc. ; 20. 
ANTIGUA (brit.) ; 442 km.p. ; 
66 000 loc.; 21. MONTSER
RAT (brit.) ; 98 km.p. ; 15 000 
loc. ; 22. DOMINICA (brit.) ; 
751 km.p. ; 72 000 loc. ; 23.
SF. LUCIA (brit.) ; 616 km.p. ;
108 000 locuitori; 24. SF. 
VINCENT (brit.) ; 388 km.p. ; 
100000 loc.; 25. GRENADA 
(brit.): 344 km.p.; 105 000
loc ; 26. INSULELE FALKLAND 
(Malvine) (brit.) ; 7 520 km. 
p. ; 2 020 loc. ; 27. HONG
KONG (brit.) ; 1 034 km.p. ;

4 007 400 Ioc. ; 28. MACAO
(portugheză) ; 16 km.p. ;
300 000 loc. ; 29. BRUNEI
(brit.); 5765 km.p.; 116000 
loc. ; 30. INSULELE COCOS 
(Keeling) (australiană) ; 14
km.p. ; 1 000 loc. ; 31. TIMOR 
(portugheză); 14925 km.p.; 
610 500 loc.; 32. GUAM 
(S.U.A.) ; 549 km.p. ; 100 000 
loc. : 33. INSULELE PACIF1. 
CULUI (Micronezia) (aflate 
sub tutela O.N.U. și admi
nistrate de S.U.A.) ; 1 779
km.p.; 114 645 loc.: 34. 
INSULELE SOLOMON (brit.) ; 
29 785 km.p. ; 173 500 loc ; 35. 
INSULELE GILBERT Șl ELLI
CE (brit.) ; 905 km.p. ; 54 000 
loc. ; 36. NOILE HEBRIDE 
(condominion anglo-francez) ; 
14 763 km.p. ; 80 000 loc.:
37. INSULELE TOKELAU 
(neo-zeelandeză) ; 10 km.
p. ; 2 000 loc. ; 38. SA
MOA AMERICANA; 197 
km.p. ; 31 000 loc. ; 39. INSU
LA NIUE (neo-zeelandeză) ; 
160 km.p.; 5 200 loc.; 40. 
INSULA PITCAIRN (brit.) ; 5 
km.p.; 92 100 loc.
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