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PE ANUL 1974 SE ASIGURĂ DE PE ACUM
Cele 9 șantiere ale Trustului 

de construcții industriale ■— 
Cluj și-au îndeplinit sarcinile 
valorice aferente prifnilor trei 
ani ai cincinalului cu 56 zile 
mai devreme. Zilele trecute, la 
17 decembrie, colectivele de 
constructori ai T.C.I. Cluj au 
încheiat și planul pe 1973. In 
timpul care a mai rămas pînă 
la . sfîrșitul anului .se va putea 
realiza, astfel, o producție su
plimentară de peste 40 milioane 
lei. Pină lă 30 noiembrie au fost 
puse in funcțiune 76 de obiec
tive industriale, dintre care 7, 
doar parțial, datorită unor res
tanțe de utilaje. în prima ju
mătate a lunii decembrie con
structorii au reușit să încheie 
lucrările de construcții și mon
taje, la turnătoria înțvepppderii 
de. sticlărie din Tiirda, secția 
de gresie de la întreprinderea 
de produse din ceramică fină 
pentru construcții și dezvolta
rea trăgătoriei de oțel moale 
de la „Industria sirmbi" Cîmpia 
Turzii. In prezent, cele mai im
portante forțe sînt. concentrate 
la obiectivele aflate in întîr- 
ziere — întreprinderea de con
fecții Flacăra. întrew'inderea 
de medicamente — Terapia etc. 
— pentru recuperarea restanțe
lor cauzate de furnizorii de u- 
tilaje și asigurarea intrării lor 
în funcțiune în acest an.

Anul 1973 se încheie, deci, cu 
rezultate bune, cu racordarea 
la economia națională a încă 76 
de noi obiective industriale. Să 
vedem insă cum va începe 
Trustul de construcții indus
triale Cluj anul 1974. Care este 
stadiul pregătirii producției a- 
nului viitor ?

— Nu stăm prea bine la acest 
capitol, ne spune ing. Eugen 
Doctul. inspector principal în 
cadrul serviciului plan-dezvol- 
tare. La 30 noiembrie, cînd am 
întocmit o situație pe întreg 
trustul, pregătirea producției a- 
nului viitor era asigurată doar 
în proporție de 52 la sută. Să 
sperăm că pînă la 1 ianuarie 
vom reuși să facem extrasele 
de materiale și pentru alte o- 
biective. astfel incit acest pro
cent să fie de circa 62—63 la 
sută.

— înseamnă ca atacarea și 
desfășurarea lucrărilor de in
vestiții la unele obiective pre- 
Tdfcute să se finalizeze în anul 
viitor se află încă în multe pri
vințe sub semnul întrebării.

Nu-i vina noastră. Con
form H.C.M. 720/1973, la 10 oc
tombrie trebuia să avem stu-

• Anul 1973 se încheie cu rezultate bune, planul pe primii 
trei ani ai cincinalului a fost realizat cu 56 zile mai devreme 
• in anul 1974 cea mai mare parte a fondurilor de investiții 
vor fi cheltuite pentru achiziționarea instalațiilor, utilajelor și 
mașinilor — părți efectiv productive ale obiectivelor de in
vestiții • Documentații care trebuiau să sosească in iunie 
n-au fost încă asigurate de către beneficiari ® Care sint con
secințele acestor întirzieri pentru obiectivele 
finalizate î.. — — ’. ,— ‘
prinderilor beneficiare și al ministerelor economice pentru 
pregătirea temeinică a investițiilor din anul viitor.

.............. * ce trebuie
în 1974? • Măsurile ce se impun ia nivelul între-

diile tehnico-economice. pentru 
aproape toate lucrăril.e noi . cu
prinse în planul pe anul viitor.. 
Dar nu le-am primit încă nici 
pentru o treime din --ete,- cu 
toate câ. trebuia să le avem, 
pentru cele mai multe, 4ncă din 
iunie. Ce era să facem ? Am 
solicitat materiale pe bază de 
indici și pentru aceste Lucrări, 
din august. Rezultă de aici că 
ministerele beneficiare au in
trodus în plan și unele lucrări 
care nu sînt pregătite cores
punzător. în urma unei astfel 
de aprovizionări aproximative,

se acumulează stocuri supra- 
normative și se creează serioase 
perturbații în activitatea între
prinderilor de'construcții.

Vrem sa aflăm, de asemenea, 
cum se materializează în cadrul 
Trustului de . construcții indus
triale Cluj, indicația conducerii 
superioare de partid cu privire 
la reducerea ponderii valorii 
construcțiilor și a lucrărilor de 
montaj din totalul investițiilor 
în favoarea utilajelor, instala
țiilor și mașinilor, adică a păr
ților efectiv productive. Aceas
tă problemă este în atenția

SĂ PREGĂTIM TE
MEINIC PRODUCȚIA 
ANULUI VIITOR

Larg front 
lucru pentru 
iectanții și 
structorii Capita' 
lei

Ce va aduce nou 
în activitatea Mi 
nisterului Indus 
triei Chimice A 
NUL 1974

Disciplina înainte 
de toate

Cîte minute 
ziua dv. de mun 
că?

Dacă ești utecist, 
trebuie să fii în 
frunte !

noastră, ne preocupă în cel mai 
înalt grad soluționarea ei", ni 
se răspunde. Dar analiza con
cretă pe obiective, stabilirea 
măsurilor necesare, a soluțiilor 
tehnice și organizatorice întîrzie 
deoarece nu sînt asigurate încă 
documentațiile necesare, pentru 
multe din obiectivele ce urmea
ză să se construiască în anul 
viitor. Și la acest capitol se pot 
face doar aprecieri aproxima
tive, deoarece devizele nu sint 
întocmite încă pentru toate lu
crările între întreprinderile care 
beneficiază 
sînt unele.
cheltuirea celor mai importan
te părți a fondurilor pentru 
construcții, nu .pentru aehizU. 
ționarea de utilaje.' Printre a- 
tost&a se numără : Combinatul 
de lianți și refractare, între
prinderea de prelucrare a lem
nului. întreprinderea „Triumf", 
Combinatul minier, întreprin
derea chimică etc. La aceste o- 
biective, se impune, de urgență.

La 19 decembrie, tovarășii! 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe tovară
șul D. Gomboiav. vicepreședin
te 3I Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, care a semnat la 
București Acordul de constitui
re a Comisiei interguvernamen- 
tale româno-mongole de colabo
rare economică și tehnico-știin- 
țifică.

La întrevedere au participat 
tovarășii Janos Fazekas, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Traian Gîrba, ambasa
dorul României la Ulan Bator.

A fost de față Giambyn Nia- 
maa, ambasadorul R. P. Mongo
le la București.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, condu
cerii Partidului Comunist Ro
mân urări de sănătate și noi

succese din pattea tovarășului 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete ca la înapoierea în pa
trie să transmită tovarășului 
Jumjaaghiin Țedenbal, conduce
rii partidului un călduros salut 
și cele mai bune urări din 
partea sa și a Comitetului Exe
cutiv al C.C, al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări cu prilejul 
semnării Acordului de constitui
re a Comisiei interguvernamen- 
tale de colaborare economică și 
tehnico-științifică și și-a expri
mat convingerea că el va oferi 
un cadru propice extinderii și 
adîncirii conlucrării în multiple 
domenii, corespunzător interese
lor ambelor popoare.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole a 
adresat mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru pri
mirea acordată și a exprimat 
satisfacția părții mongole pentru 
rezultatele convorbirilor avute 
la București, pentru cursul as
cendent al relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

în timpul convorbirii, abor- 
dindu-se probleme referitoare 
la relațiile româno-mongole pe 
multiple planuri, a fost expri
mată hotărîrea comună de a ex
tinde tot mai mult colaborarea 
fructuoasă, reciproc-avan ta joa
să dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

de investiții mai 
care preconizează

• ÎN ÎNTRECEREA pen
tru ÎNDEPLINIREA CIN
CINALULUI ÎNAINTE DE 
TERMEN, COLECTIVUL ÎN
TREPRINDERII DE REȚELE 
ELECTRICE CRAIOVA a 
cîștigat în activitatea de con- 
strucții-montaj un avans de 
16 luni. Acționind în direcția 
scurtării termenelor de exe
cuție a unor lucrări, realiză
rii integrale a planului de 
modernizare a rețelelor și 
extinderii electrificării în ju
dețele Dolj, Gorj 
dinți, acest harnic 
reușit să realizeze 
prezent un volum 
tiții cu 86 la sută 
prevederilor perioadei 1971— 
1973. Au fost construite ast
fel linii electrice de diferite 
tensiuni, a căror lungime în
sumează mai mult de 3 000 
km, 17 noi stații de transfor
mare și au fost electrificate 
150 de sate,
• IN ACEST AN, UNITĂ

ȚILE INDUSTRIEI UȘOARE 
DIN JUDEȚELE PRAHOVA, 
DÎMBOVIȚA ȘI BUZĂU au 
pus în fabricație aproape 
1 200 de modele noi, din care 
circa 800 au fost create la 
întreprinderile „Dorobanțul" 
din Ploiești, „Intex" — Pău-

și Mehe- 
colectiv a 

pină în 
de inves- 

superior

M. IUSTIN

(Continuare în pag. a Ill-a)

de muncă la Întreprinderea „înfrățirea -Oradea
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Aspect cotidian

I

UVERTURA LA NOUL
TEATRU NATIONAL

Așadar, primul gong" — 
electronic — „prima ridicare de 
cortină" — metalică — primele 
spectacole în noua clădire a 
Naționalului bucureștean. Seară 
de decembrie, ca și acum 121 
de ani cînd se inaugura Teatrul 
cel Mare din capitala Țării Ro
mânești în fața unui public

LA RADIO Șl
TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul o- 
rei 19,00, posturile 
noastre de radio și 
televiziune vor trans
mite în 
tivitatea inaugurării 
noului 
Teatrului 
„Ion Luca Caragiale 
și spectacolul organi
zat cu acest prilej.

direct fes

edificiu al 
Național 

— * ■ u

profund emoționat, care umplea 
pină la ultimul loc sala, pen
tru a aplauda spectacolul de pe 
cea mai nouă și mai mare sce
nă. De atunci, Naționalul din 
București a parcurs drum lung, 
clădirea lui a ars, a fost distru
să de bombe și iată că acum, 
în vremea noastră, a socialis
mului, s-a ridicat lăcașul pe 
care intr-adevăr îl merita. Edi
ficiul modern, a cărei construc
ție am urmărit-o toți, cu mîn- 
drie și cu nerăbdare, e gata 
acum să primească oaspeți. în 
foaierurile de marmură, lumina
te de stalagmitele candelabrelor 
aurii, gongul cu sunet încă ne
cunoscut va chema în Sala mare 
primii nouă sute spectatori ai 
noului teatru din inima' Capi
talei.

Sala mare se cheamă așa, în- 
tîi findcă e cea mai spațioasă 
— 4.000 metri pătrați împreună 
cu foaierurile — și apoi fiindcă 
mai există încă două. Studioul 
și Sala mică, „Atelier". La pre
mieră publicul va fi invitat, fi-

rește, în această Sală mare, cu 
scena ei de o impresionantă 
amploare și extraordinară dota
re tehnică. Mai exact, o scenă 
de 1.400 metri pătrați, 46 metri 
adîncime, înaltă cît un bloc cu 
16 etaje, rapid modificabilă — 
in plan*  înclinat, trepte sau 
etaje — printr-un sistem au
tomat. Primii spectatori ai Na
ționalului vor cerceta^ desigur, 
întîi dimensiunile și ambianța 
sălii, iar numai peste cîteva 
clipe scena își va pune în va
loare virtuțile tehnice chiar de 
la început. Reprezentația festi
vă rezervă o mulțime de sur
prize în privința spațiului de 
joc : platformele, trapele 
cinci la număr —, scena 
lantă. vor purta publicul

ru-
_r_ în 

universul cel mai diferit. Ne- 
maivorbind de relieful audio
vizual; orga de lumini, de pil
dă, cu memorie de calculator

VIORICA TANASESCU
(Continuare in pag. a lV-a)

„Postav" — Azuga, 
„Trăinicia" și Bucegi din 
Pucioasa. De asemenea, lu
crătorii Fabricii de confecții 
din Km. Sărat — unitate care 
și-a onorat înainte de termen 
sarcinile de plan pe primii 
trei ani ai cincinalului — au 
inclus in catalog 120 modele 
noi, îndeosebi de îmbrăcă
minte pentru copii.

Aceste unități ale industriei 
ușoare au înregistrat înalți 
indici de utilizare a materii
lor prime. economisind pe 
această cale o cantitate de 
fire și alte materiale din care 
au fost produse mai bine de 
80 ooo mp țesături și 6 000 de 
confecții.

• OAMENII MUNCII DIN 
JUDEȚUL CONSTANȚA an
trenați în întrecerea patrio
tică pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, 
au raportat îndeplinirea, la 
18 decembrie, a sarcinilor 
ce au revenit industriei ju
dețului în acest an hot&ri- 
tor al cincinalului. Avansul 
obținut în acest mod va per
mite realizarea pînă Ia sfîrși- 
tul anului a unei producții 
suplimentare globale de 280 
milioane lei și a unei pro
ducții marfă de peste 330 mi
lioane lei. Se prevede să se 
obțină peste plan 42 milioane 
kWh energie electrică», 15 000 
m. c. prefabricate din be
ton armat, piese de schimb 
auto și de tractor în valoare 
de 2,8 milioane lei, 182 mîi 
metri pătrați țesături tip 
lină, 600 000 m.p. furnir. 80 
tone pește proaspăt, 596 tone 
ulei comestibil etc.

Natură capricioasă

LUCRĂRI DE DIPLOMĂ
PREA UȘOR DESTINATE1 PREA UȘOR DESTINATE

toate 
intenția explicită de a fructifica rezultatele lucrării 
pusă niciodată în aplicare ; pur și simplu, acest 
bine apreciat de beneficiar a luat drumul arhivei.

Apreciem pozitiv lucrarea de diplomă a studentului Popa 
Oprea. Amplu documentată, conținind soluții tehnice de reală 
eficiența economică, lucrarea se dovedește utilă întreprin
derii noastre. Solicitam pe această cale Facultății de studii 
economice un exemplar al lucrării sus-menționate în vederea 
unui studiu amănunțit al posibilităților de aplicare practică".

Adresa dirTcare am citat aparține întreprinderii „7 Noiem
brie" din Craiova și ea a fost emisă în 1971, iar lucrarea 
de diplomă solicitată prin acest act se intitulează „Ritmici
tatea producției la întreprinderea 7 Noiembrie și influența 
ei asupra rezultatelor economice". Mai trebuie spus că, ce
rerea întreprinderii craiovene a fost satisfăcută în timp op
tim de către catedra secției Economia industriei. Cu 
acestea, 
n-a fost 
material

ARHIVEI

profesor Negulescu 
conducător de lu-

Tovarășul
Constantin, . ______  _  ...
crări la secția Economia indus
triei din cadrul Facultății de

studii economice din Craiova, 
își exprimă opinia în legătură 
cu acest fapt : ,,Lucrarea susți
nută cu doi ani în urmă de

studentul Popa Oprea a fost a- 
preciată nu numai în cadrul 
catedrei dar, prin ținuta sa ști
ințifică și soluțiile utile pro
cesului tehnologic, ea a trezit 
interesul specialiștilor de la „7 
Noiembrie". De altfel, tema fu
sese propusă chiar de întreprin
dere, care întimpina pe atunci 
o serie de greutăți în asigurarea 
livrărilor. Am fost surprinși 
cînd am aflat că rezultatele a- 
cestui studiu n-au fost între
buințate tocmai de cei care 
le-au solicitat".

Și nu este singurul caz pe 
care l-am intîlnit. Deși temele 
de licență sînt inspirate direct 
din nevoile practice ale intre-

prinderilor, deși soluțiile pro
puse de studenți se bucură de 
aprecieri elogioase din partea 
specialiștilor, totuși nu sint 
luate nici un fel de măsuri 
pentru ca această activitate 
studențească să întîln'ească pro
ducția. Iată de exemplu, că 
cele mai multe solicitări sosite 
pe adresa Facultății de studii 
economice aparțin anul acesta 
întreprinderii „Electroputere" ; 
50 la sută din lucrările de di
plomă se referă prin tematică, 
la specificul acestei întreprin-

ELENA RUBELI

(Continuare în pag. a V-a)

va 
de 
48 
nu

Meteorolog, nu sînt dar cum despre timp 
se vorbește probabilistic o prognoză îmi în
gădui să fac și eu. lată, privitor la săptămî- 
nile care urmează, zic astfel : probabil 
mai ninge. Iarna nu se sfirșește înainte 
Anul Nou. Ușoara încălzire din ultimele 
de ore ar putea să mai dureze. Dacă nu,
și atunci, „minimele" și „maximele" vor co
borî probabil iarăși, atrăgînd după ele cu
noscute fenomene precum lapovița, ninsoa
rea, poleiul.

Sigur, sînt fenomene care se pot manifesta 
în general dar asta nu ne creează probleme. 
Ce e general poate fi rezolvat, unii așa pro
cedează, tot la general. Ce ne facem însă cu 
zăpada, cu poleiul ? Fenomenele astea, am 
aflat de la radio și de la tele
vizor, au din păcate și un ca
racter local. Adică, vqzi dum
neata, te afli într-un oraș, ori
care poate fi, îi bați străzile 
din centru, pe jos sau cu
mașina, și hărnicia celor care 
starea drumurilor te pune în derută. Asfal
tul e curat, pe asfalt se poate circula în 
siguranță. Nici urmă de zăpadă, nici urmă 
de polei. Parcă nici n-ar fi iarnă. Buletinul 
meteorologic îl asculți impasibil. Să ningă, 
poate să ningă, să înghețe. Ce ți-ar păsa 
dacă ai norocul să locuiești aici, pe vreuna 
din străzile pe care tractoarele înarmate' cu 
plug și mătură defilează, ca o sfidare a 
meteorologiei, și ziua și noaptea, chiar și 
atunci cînd asfaltul e curat, fără pic de 
zăpadă, sau unde, preventiv probabil, unele 
mașini împrăștie sare și pe-acolo unde, da
torită circulației intense, poleiul n-apucă să 
prindă nici cea mai firavă pojghiță.

NICOLAE ARSENIE

au în grija

Dar dacă nu locuiești în centru ? Dacă dru-f>| 
murile zilnice ți se însciiu in perimetrul vreu
nui cartier, tot la fel asculți „starea vremii" ? 
Posibil, nu. Pentru că uite, iarăși probabil, 
capricioși ca natura, pînă să ajungă și pe 
străzile mai mult sau mai puțin periferice, 
responsabilii cu starea asfaltului îșî= pierd din 
suflu. Uneori nu mai ajung deloc, iar dacă 
se întîmplă asta, dacă se întîmplă, zic, să 
apară și prin cartiere cîte unul din acele 
tractoare dotate cu plug și mătură pe care, 
intr-alt loc, le-am văzut defilînd încolonate 

. pe asfaltul ebrat - așa ca să-și facă plahul, 
observa cineva - apoi cu ce ne alegem to
tuși ? Cu ce folos ? mă întreb, privind strada 
înzăpezită și oamenii, explicînd, fiecare în 

felul lui, circulația devenită o- 
nevoioasă. Tractorul ? Ei bine, 
tractorul, fie el și cu plug, e 
condus de 
oricum ar fi 
îl prinde 

tea de natură. Tractorul 
tractoristul, dacă n-a 
brad, stă acolo; în cabina încălzită, și pri
vește cum ninge. Cînd sînt doi, se întîmplă 
cîteodată, e și mai plăcut ; aici, în cartier, 
nu te vede nimeni, te poți amuza în voie pri
vind căderea zăpezii, privind la oamenii care 
se transferă dintr-un troleibuz în altul, sau 
la cei care, fără voie și fără patine, și cu 
mîinile încărcate de sacoșe, exersează sce
nele cu derdelușul din copilărie.

După ușoara încălzire din ultimele 48 de 
ore probabil va mei ninge. Să ningă I Nin
soarea ca și poleiul pot avea, cum zice la 
radio, un caracter local. De ce însă și acți
unea gospodărească ?

un om și pe om, 
el, tînâr sau vîrstnic, 
cite odată dragos- 
a tras la bordură și 
plecat să-și caute
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CONSULTAȚII PENTRU iNVAȚĂMÎNTUL DE PARTID
Principiu esențial al moralei 

socialiste, atitudinea înaintată 
față de muncă se realizează în 
măsura în care cerința socială 
și norma etică se regăsesc la 
nivelul individului, caracteri
zează conștiința lui și îi deter
mină comportamentul profesio
nal și civic. Așadar, principiul 
atitudinii înaintate față de mun
că — la fel cu oricare alt prin
cipiu moral — se impune si va
lorează numai în practica și 
prin practica indivizilor. Finali
tatea sa socială depinde direct 
de gradul în care acesta influ
ențează din interior conduita 
umană.

înțeleasă astfel, problema ati
tudinii față de muncă este o 
problemă practică, de educație, 
de comportare, de autodepășire, 
de angajare personală. Cînd 
vorbim despre atitudinea fată 
de muncă avem în vedere atît 
cerința socială cit și dispoziția 
interioară care incită la acțiu
ne, atît comportamentul prac
tic actual cit și liniile directoare 
ale idealului profesional și ale 
idealului de viață.

Cum și prin ce anume atitu
dinea față de muncă devine 
componentă intimă a personali
tății, trăsătură definitorie a o- 
mului societății noastre noi ? 
Răspunsul la această întrebare 
nu poate fi formulat decît în 
legătură cu realitatea că omul 
mereu și mereu învață să mun
cească, învață să trăiască. înva
ță să dezvolte ceea ce generația 
anterioară a clădit atît pe plan 
economic cît și pe plan spiri
tual. Afirmarea atitudinii înain
tate față de muncă în compor
tamentul și conștiința indivi
duală. constituirea ei ca trăsă
tura fundamentală a omului so
cietății socialiste depinde, deci, 
de modul în care procesul edu
cativ își propune ca obiectiv e- 
sențial formarea sentimentelor 
de dragoste față de muncă, de 
pasiune față de meseria aleasă, 
de responsabilitate profesională. 
O asemenea educație privește 
nu realizarea unor scopuri par
țiale șl nici o influențare limi
tată în timp sau conjucturală ; 
dimpotrivă, formarea atitudinii 
față de muncă implică continui
tatea și complexitatea mijloace
lor educative. Ea începe din 
primii ani ai copilăriei și, pu
tem spune, continuă tot timpul 
vieții. în forme și modalități 
specifice.

In conținutul atitudinii înain
tate față de muncă intră ele
mente de ordin etic, dar și ele
mente politice, economice psi
hologice, științifico-tehnice sau 
estetice. în consecință, educația 
atitudinii trebuie să fie, de ase
menea. o educație complexă, 
care să ducă la o înțelegere 
multilaterală — pe măsura mul
tilateralității Implicațiilor acti
vității productive — a muncii.

nainte de orice alt 
argument, opoziția 
ireconciliabilă din
tre știință și reli
gie rezultă din în
suși specificul fie
căreia dintre aceste 

forme ale conștiinței sociale. 
Distanța care separă adevăru
rile științei de „adevărurile*  
teologiei este determinată chiar 
de atributele care ilustrează 
natura modalităților de reflec
tare a lumii in,.viziunea spiritu
lui științific și a celui religios. 
Astfel, dâCă religia se bizuie pe 
revelație, știința se fundamen
tează pe explicație ; dacă reli
gia jșfirmă primatul credin
ței, știința proclamă supre
mația rațiunii. Prima duce 
iremediabil la dogmă și pre
judecată, cea de a doua la 
realitate și experiență. Una este 
eminamente subiectivă, cealaltă 
— obiectivă. Religia își extrage 
„adevărurile4* din pură fantezie, 
știința și le formulează exclusiv 
prin cunoaștere.

Ceea ce ne spun știința și re
ligia despre lume se condensea
ză, sub aspectul motivației, în 
valoarea sau nonvaloarea răs
punsurilor la întrebările pe 
care și le pune omul cu privire 
la destinul său, la lumea în 
care trăiește și la poziția pe 
care o ocupă in această lume.

D
ouă par a fi temele 
majore care au 
marcat dintotdea- 
una confruntarea 
știință — religie : 
cum a apărut lu
mea și viața, care

este originea universului și a 
. omului ? Firește, nu doar acestea 
au fost singurele subiecte dis
putate. Dar ele s-au impus ca 
cele mai importante deoarece 
de felul în care sînt soluționa
te depinde însăși perspectiva ge
nerală a interpretărilor pe care 
ni le oferă amindouă. Lupta 
dintre religie și știință a fost 
mai ascuțită ori de cîte ori au 
apărut în prima linie a „dialo
gului" problemele originii lumii 
și a omului.

în ceea ce privește disputa cu 
privire la originea universului, 
dacă ținem seama de biblie, a- 
tunci lumea este rodul crea
ției divine. Dumnezeu a 
făcut lumea din nimic, în răs
timpul a șase zile, de atunci 
trecînd cam vreo 7 500 ani. 
Așadar, tot ceea ce cuprinde 
universul a apărut odată pen
tru totdeauna din momentul 
..Genezei", lumea avînd un ca
racter finit, în centrul săli si- 
tuîndu-se pămintul care este 
imobil.

Dar din ce a creat dumnezeu 
universul ? Este un semn de în
trebare firesc pe care biblia îl 
lasă fără răspuns direct. Ne ră.- 
mîne să presupunem doar că la 
început a fost „nimicul" pe care 
„cnvîntul" și „suflarea" dum
nezeiască l-au transformat în. 
,,Iume“. Așa să fie oare ? Una 
din legile fundamentale desco
perite de fizica modernă afir
mă realitatea procesului de 
conservare și transformare a 
materiei. Cu alte cuvinte, în 
univers, cantitatea de materie 
rămîne mereu aceeași, ea 
neputind fi nici creată și 
nici distrusă. De asemenea, 
aceeași lege demonstrează 
faptul că formele materiei 
nu sînt date odată pentru tot
deauna, că ele se găsesc în per
manentă transformare, apărînd 
mereu alte și alte forme de 
manifestare a materiei. Nu este 
nevoie de nici o pledoarie sa
vantă pentru a aprecia cum se 
cuvine deosebirea uriașă din

Pierderea din vedere a unor as
pecte ale oonținutului atitudinii 
sărăcește profilul spiritual indi
vidual și unilaterializează, dău
nător, personalitatea omului. De 
o deosebită importanță în reali
zarea practică a principiului mo
ral este existența activă, la ni
velul conștiinței individuale, a 
nucleului etic al atitudinii, com
pus din valori »morale particu
lare : dorința de a munci, ab
negația și pasiunea în muncă, 
înțelegerea valorii sociale și po
litice a activității productive, 
capacitatea de perfecționare 
profesională și tehnică, discipli
na, spiritul de inițiativă și- spir 
ritul de creație, responsabilita
tea. Toate aceste valori etice 
interioare se impun ca imbol
duri lăuntrice ca fel permă-

ATITUDINEA ÎNAINTATA 
FAȚĂ DE MUNCA

nent de a fi, indiferent de re
compensele sau de neajunsurile 
întîmpinate. în acest sens, se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
sublinia la Plenara C.C. al 
P.C.R., din noiembrie 1971 că 
„Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate trebuie 
să asigure muncă pentru toți 
cetățenii ; munca trebuie să de
vină atit o NECESITATE, cit 
și o PLĂCERE pentru toți 
membrii societății. Toți cetățe
nii trebuie să depună o muncă 
utilă !". Această teză cu impli
cații educative majore este re
luată și de Proiectul de norme 
ale muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității socia
liste care în multe dintre para
grafele sale — atît în cele care 
se referă la munca propriu-zisă 
cît și în cele care se referă la 
familie etc. — relevă necesitatea 
transformării muncii în condi
ție vitală a existenței fiecărui 
cetățean al societății noastre. 
Totodată, trebuie să spunem că 
atitudinea socialistă față de 
muncă nu constituie numai do
meniul cerinței sociale, ci ea se 
și impune în practica majorită
ții membrilor societății, a oa- 

tre datele științei și cele ale 
teologiei, faptul că ultimele nu 
se bazează pe nimic real, ci 
sînt pur și simplu false.

Iată acum și o altă compa
rație. După părerea religiei 
vîrsta pămîntului se ridică 
la vreo 7 500 ani. Geolo
gia, însă, știința care se 
ocupă cu studiul scoarței te
restre, atestă cu absolută certi
tudine că vîrsta pămîntului este 
cu mult mai înaintată decît cea 
menționată în calendarul bi
bliei, de aproximativ 5—7 mi
liarde ani. Ca și în primul caz, 
și de această dată, „adevăruri
le" biblice se află în flagrantă 
opoziție cu concluziile științi
fice.

Este un fapt recunoscut că 
„Geneza" teologică se referă 
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numai la sistemul nostru solar, 
afirmațiile ei trebuind luate ca 
atare. Or, astronomia a ajuns 
la concluzia existenței și a al
tor sisteme solare al căror nu
măr încă nu a fost determinat. 
Atunci, cum rămîne cu caracte
rul finit al universului procla
mat în concepția religioasă ?

La fel stau lucrurile și cu 
teza despre globul pămîntesc ca 
centru al universului. Teoria 
heliocentrică a lui Copernic a 
răsturnat imaginea teologică, a- 
rătînd că pămintul este o pla
netă ca oricare alta și că se 
mișcă în jurul soarelui care 
este adevăratul centru al siste
mului nostru solar. După cum 
aminteam, descoperirea ulte
rioară și a altor sisteme solare 
a permis negarea ideii teologi
ce despre existența unui așa- 

•zis centru al universului întru
cât acesta este infinit.

Intre științele care demon
strează falsitatea concepției re
ligioase despre univers se gă- 
Îește și astrofizica. Se știe, re- 
Igia susține că toate stelele și 

planetele au apărut în același 
timp, din momentul în care 
dumnezeu le-a creat. Cercetări
le întreprinse de oamenii de 
știință dovedesc, însă, că nu 
toate formațiunile stelare și 
planetare au aceeași virstă ci, 
dimpotrivă, există mari diferen
țe între ele, unele fiind mai 
„bătrîne", altele mai „tinere". 
Ba, mai mult, și în prezent 
apar noi stele, dispar altele. 
Acesta este un argument în 
sprijinul afirmației că univer
sul este în continuă mișcar«, 
că actuala lui structurare este 
rodul unui proces natural înde
lungat, cu o vechime de zeci și 
sute de miliarde de ani.

Dar disputa cea .mai aprigă 
are ca obiect ■ originea vieții. 
In fond, punctul de vedere re
ligios în această problemă con
cordă cu acela despre „facerea 
lumii". Și în acest caz întîlnim 
ideea creației divine. Prin gra- 

menilor muncii din țara noas
tră. Realizările obținute, mai 
ales cele din ultimii ani, între
cerea stimulatorie pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de 
termen etc. ni se dezvăluie ca 
dovezi remarcabile ale conștiin
ței morale în acțiune. Inițiati
vele care au apărut în zeci și 
sute de colective, promovate de 
către organizațiile de partid, de 
către organizațiile U.T.C. și sin
dicale, relevă mutațiile profun
de care s-au produs la nivelul 
conștiințelor individuale. Și 
ceea ce trebuie remarcat cu 
deosebire se referă la faptul că 
aceste inițiative se realizează 
cu consecvență, că eficiența e- 
conomică sporită, îmbunătățirea 
calității produselor, economisi
rea materialelor, a materiei pri-
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me și energiei dovedesc nu nu
mai efort, ci și angajare perso
nală, nu numai capacități teh
nice și profesionale, ci și dez
voltarea conștiinței morale și 
cetățenești.

In fapt, această ultimă obser
vație este fundamentală : mun
ca nu are numai o eficiență 
strict economică ; în măsura în 
care ea însăși este considerată 
drept o valoare umană funda
mentală de către indivizii anga
jați în activitatea productivă se 
dezvăluie și eficiența ei morală. 
In condițiile în care cel mai 
bun educator al atitudinii îna
intate față de muncă este chiar 
munca, activitatea productivă 
practică apare și ca instrument 
esențial al formării și dezvoltă
rii profilului etic individual. 
Prin muncă, omul devine mai 
uman, mai social, mai moral. 
Realizarea bunăstării individua
le și sociale se îngemănează 
cu realizarea de sine și afirma
rea aptitudinilor și posibilități
lor individuale.

Principiul moral al atitudinii 
înaintate față de muncă cu
prinde ca element esențial ce
rința respectării și promovării 
în activitatea fiecăruia a nor

ția și voința sa, dumnezeu a 
populat deodată cerul și pămîn- 
tul cu toate vietățile, în forma 
lor definitivă, iar în ziua a șa
sea l-a făcut pe om „după 
chipul și asemănarea" lui.

In concepția religiei, viața a 
apărut odată cu presupusa 
creație a întregului univers, 
deci cu circa 7 500 de ani in 
urmă. Știința, însă, respectiv 
paleontologia, arată că nici nu 
poate fi vorba de așa ceva. Pe 
pămînt nu a existat dintotdeauna 
viață, acest fenomen apărînd 
cu mult mai tîrziu, consecință 
a unui proces legic, determinat 
de condiții naturale specifice. 
După estimările savanților pri
mele forme de viață apar acum 
1—2 miliarde ani. Speciile de 
animale și plante pe care le cu- 

npaștem nu au existat in acea 
apocă șl au o vîrstă relativ tî- 
<ără, de domeniul a cîtorva sute 
de mii de ani. înaintea lor au 
existat altele care au dispărut 
însă,' dar ale căror urme, fo
silele. sînt descoperite astăzi Li 
straturile pămîntului.

Religia consideră viața ruptă 
de ansamblul structurii univer
sului, cu totul altceva și în opo
ziție cu elementele care compun 
pămintul, de pildă. Și această 
teză este infirmată de știință. 
Chimia a dovedit că există o 
permanentă transfuzie între 
elementele lumii anorganice și 
celei organice, că, de fapt, lu
mea vieții este de neconceput 
în afara elementelor care com
pun structura materiei moarte. 
Pe de altă parte, teoria struc
turii celulare a organismelor 
arată că, pentru a ajunge la 
actualul lor stadiu de dezvol
tare, plantele și animalele au 
parcurs numeroase etape inter
mediare începînd cu celula, cu 
embrionul. Ele nu au apărut 
odată pentru totdeauna în for
mele cunoscute astăzi, cî sînt 

"urmarea unei evoluții istorico- 
naturale determinată de legi o- 
biective.

în ceea ce privește omul, bio
logia, prin teoria lui Darwin, a 
ajuns la concluzia că acesta are 
o origine mai puțin „nobilă" de
cît cea preconizată de religie. 
Ființă umană este rezultatul 
procesului de evoluție a lumii 
vii'și are că strămoș maimuța. 
A trebuit să treacă mult timp 
pînă cînd materia vie a ajuns 
la un asemenea stadiu de dez
voltare și perfecționare incit 
să facă posibilă apariția pe pă
mînt a omului. Anatomia com
parată, fiziologia, psihologia 
aduc nenumărate dovezi care 
fundamentează adevărul că o- 
mul este parte integrantă a 
universului materiei vii, că 
este prin origine strîns le
gat de ființele aflate pe 
trepte de dezvoltare inferi

melor de bază ale eticii profe
sionale. Există, în primul rînd, 
norme generale, valabile în ori
care meserie sau profesiune și 
care exprimă, pe plan moral 
trăsăturile comune ale compor
tamentului valorizat superior 
de către societate : hărnicia, pa
siunea și devotamentul față de 
profesiunea aleasă ; corectitudi
nea și conștiinciozitatea în în
deplinirea sarcinilor de muncă ; 
spiritul de colaborare, de întra
jutorare reciprocă, de transmite
re a cunoștințelor dobîndite ; 
înțelegerea conștientă a valorii 
sociale a muncii și respectul 
față de orice activitate u- 
tilă societății, inclusiv față 
de munca fizică. Atunci 
cînd examinăm normele eticii 
profesionale — fie ele generale 
sau specifice — trebuie să avem 
în vedere conținutul lor pozi
tiv : spre deosebire de toate so
cietățile anterioare socialismu
lui. cerințele eticii profesionale 
și ale disciplinei nu mai consti
tuie elemente de „coerciție". de 
îngrădire a inițiativei și dem
nității omului; ele nu mai ex
primă ceea ce „nu ai voie să 
faci". ci, îndeosebi, modul „cum 
trebuie să faci" pentru a înde
plini mai bine sarcinile propuse. 
Astfel, aceste norme au ca e- 
lement esențial stimularea ener
giilor și capacităților interioare, 
dezvoltarea liberă și deplină a 
persoanei, realizarea individului 
ca producător și ca proprietar.

Firește, morala socialistă se 
află într-un proces continuu de 
dezvoltare, de întărire, de in
fluențare mereu mai largă a in
divizilor. Specific moralei so
cialiste este caracterul ei activ ; 
orice normă sau principiu etic 
nu se realizează întru totul nu
mai prin aplicarea lui în activi
tatea și în comportamentul in
dividului, ci impune și luarea 
de poziție împotriva oricăror fe
nomene și mentalități care 
contravin normei sau principiu
lui respectiv.

Atitudinea înaintată față de 
muncă se definește, așadar, prin 
complexitatea obiectivelor ur
mărite, precum și prin diversi
tatea mijloacelor educative pe 
care^ Ie presupune. Dificultățile 
și greutățile care trebuie învin
se constituie însă, în același 
timp, și izvorul satisfacției da
toriei împlinite. Iar datoria 
muncii nu este o obligație ex
terioară, ci în primul rînd un 
mijloc specific omului de a se 
realiza individual și social, de a 
se forma și de a-|i Împlini 1- 
dealurile.

VASILE POPESCU 
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oare lui. Și nit numai prin 
structura sa anatomică. Chiar 
și psihicul este o formă a ma
teriei. Experiențele efectuate de 
Pavlov cu privire la formarea 
reflexelor^ au demonstrat că 
funcționarea sistemului psihic 
este dependentă de totalitatea 
aspectelor fiziologice ale orga
nismului, că, în esență, creierul 
este un organ al materiei vii.

Cu alte cuvinte, omul nu are 
nimic divin în el, cel puțin nu 
așa cum îl concepe teologia. A 
fost și rămîne un fruct al na
turii, ca de altfel și celelalte 
forme de viață de pe pămînt, 
cele care au fost și cele care 
sînt.

ncă de la începu
turile ei, mult 
după apariția teo
logiei, știința s-a 
situat pe poziția 
celui mai radical 
adversar al ace

steia, fiind în măsură să de
maște pînă în temelii ero
rile și falsurile propovădui
te în numele lui dumne
zeu. Cele cîteva exemple 
menționate anterior ne oferă o 
imagine semnificativă a opozi
ției dintre ele, a caracterului 
de neîmpăcat dintre concepțiile 
lor despre lume și viață, des
pre univers și om. Cine optea
ză pentru știință trebuie, logic, 
să respingă religia. De fapt, în 
această opțiune este vorba de 
adeziunea față de adevăr, față 
de cunoaștere și obiectivitate. 
Exact ceea ce face știința ca 
unică depozitară a adevărului. 
De aceea ea s-a impus drept 
dușmanul cel mai de temut al 
religiei și bisericii.

Este adevărat, însă, în fața 
ofensivei științei care și-a lăr
git mereu orizontul de cunoștin
țe rămîn tot mai puține locuri 
de refugiu pentru religie, tai
nele pe care-și clădește tezele 
dispar. Dacă în secolul al XV-lea 
se putea spune că „Religia 
trebuie să nimicească ști
ința căci ea este dușmanul 
religiei", iar biserica putea 
să-i ardă pe rug pe oa
menii de știință și să le 
interzică cărțile, în epoca mo
dernă pozițiile ei față de știin
ță consemnează unele nuanțe 
notabile. Nu pentru că biseri
ca ar fi renunțat la tezele cla
sice. în schimb, astăzi, adepții 
teologiei, pentrih că nu mai pot 
trata știința șiwavanții cum au 
făcut-o cu veacBri în urmă, so
licită „concilierea", „împăcarea" 
cu știința. Crearea în 1936 a 
Academiei de științe de la Va
tican a vrut să fie o dovadă a 
acestei dorințe. Cum înțelege 
însă biserica această împăcare ? 
Biserica rămîne pe mai depar
te fidelă propriilor sale tradi
ții ideologice. Ceea ce este 
„nou" este faptul că încearcă să 
„prelucreze" noile cuceriri ale 
științei în sensul „adaptării" 
lor la biblie, să-și facă din 
știință un aliat. Acum însă, mai 
mult ca oricînd, aceasta este o 
imposibilitate. între rațiune și 
credință, între dogmă și adevăr 
nu există puncte de întîlnire, 
ci doar raportul de excludere 
reciprocă. Fiecare nouă desco
perire științifică înseamnă o 
nouă contribuție la subminarea 
religiei, o dovadă în plus că 
dincolo de cunoașterea obiecti
vă a realității nu există decît 
minciună. Știința contemporană 
nu face decît să ne arate cu 
tot mai mult succes și în tot 
mai mare măsură goliciunea a- 
cestei minciuni, lipsa oricărui 
temei real și rațional de a crede 
în ea.

TRAIAN GÎNJU

„NU NE AM ÎNȘELAT PROMOVÎNDUI IN
Un tlnăr ca mulți alții. Un om ca toți oamenii. II intilnețti in 

mijlocul tinerilor, alături cu ei, alergind de la unul la altul, din- 
tr-un loc in altul. Și, totuși, cum a ajuns acest tinăr, cu nimic 
aparent deosebit de alții, activistul U.T.C. pe care il cunoaștem 
și il intilnim I Ce criterii au stat la baia promovării lui intr-o 
funcție de mare răspundere aduclndu-l in situația de promotor 
al aspirațiilor din diversele organizații de care răspunde și pe 
care le indrumă ?

Am luat la intimplare un județ - Buzău. Am cunoscut, tot la 
intimplare — singurul criteriu fiind promovarea lor recentă — 
mai mulți activiști salariațl ai comitetelor județean și municipal 
ale U.T.G

ACEASTĂ MUNCĂ"
TINERI ACTIVIȘTI

FISE BIOGRAFICE

SĂ POȚI FACE 
FAȚĂ ORICĂREI 

SITUAȚII
Ion Stoica a fost secretar al 

uneia din organizațiile U.T.C. 
din întreprinderea I.F.E.T. „NE- 
GOIUL" și membru al comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere. Era 
în clasa a X-a, la real, cînd s-a 
făcut remarcat printre ceilalți 
tiheri, prin capacitatea de a 
stîrni entuziasmul și pasiunea 
lor, de a stimula fireșc spiritul 
de întrecere caracteristic viratei, 
în cadrul acțiunilor de muncă 
voluntar-patrioti.că. Atunci a 
stat cu el de vorbă un activist 
al comitetului județean al U.T.C. 
iscodindu-i gîndurile de viitor și 
pasiunile, încercîndu-i înțele
gerea și pătrunderea. în sfîrșit, 
l-a întrebat dacă ar vrea să facă 
parte din rezerva de cadre... De 
atunci a făcut armata, a termi
nat liceul, a fost primit .în grin
durile partidului. A continuat să 
muncească între tineri, pentru 
tinerii care l-au ales printre li*  
derii lor. Pentru aceiași tineri 
care, în una din adunările ld£ 
generale, i-au dat recoman- 
darea de a deveni activist*  
„Cred că cel mai important lu
cru pentru un activist ește pre*  
gătirea continuă, pentru ca 
atunci cînd se intîlnește cu tU 
nerii să poată face față oricărei 
situații" — socotește acum acti
vistul Ion Stoica. Ceea ce nu 
înseamnă decît că gîndește ca 
un adevărat activist.

REVENIRI 
LA SEMNALELE

ZIARULUI

Județul Dîmbovița dispune 
de o bogată rețea de obiecti
ve turistice ce se bucură de 
interesul deosebit al numero
șilor vizitatori din țară și de 
peste hotare. Este apreciabil 
efortul pe care-1 depune a- 
genția de turism pentru tine
ret pentru satisfacerea solici
tărilor tot mai numeroase ale 
pasionaților de drumeții. Dar 
(și acest „dar" constituia o- 
biectul articolului „Tinerii 
întreabă, tinerii așteaptă răs
puns" apărut în nr. 7322 al 
ziarului nostru), acest județ 
nu dispune încă de o bază 
turistică proprie.

La numai 7 km de Tîrgo- 
viște se află o vilă numită 
Corbescu, al cărei proprietar, 
I.A.S.-Fucioasa, nu o foolsește 
și pentru că nu-i este nece
sară, în baza Decretului 179 
din 1970, a aprobat cererea 
(nr. 2 din 24 XI 1972) prin 
care B.T.T.-Agenția Dîmbovi

Din nou despre 
„CASTELUL PĂRĂSIT"

ța solicita transferul acestei 
vile cu scopul de a o ame
naja ca bază turistică. Ce
rerea, parafată și semnată de 
I.A.S. Pucioasa și de forul tu
telar al acestuia (Trustul Ju
dețean de întreprinderi Agri
cole de Stat) a fost înaintată 
pentru o ultimă viză Depar
tamentului Agriculturii de 
Stat. Acesta, prin adresa nr. 
82317 din 8 decembrie 1972 
preciza că ar fi de acord cu 
transferul „în cazul în care 
planul dvs. de investiții ni se 
cedează suma de 370.000 lei". 
In nr. 7389 al ziarului nostru, 
în rubrica „La semnalele zia
rului", apelam la capacitatea 
de înțelegere a amintitului 
departament și reactualizînd 
argumentele tinerilor din ju
deț privind necesitatea exis
tenței unei baze turistice 
proprii, subliniam starea de 
degradare în care se află clă
direa din pricina nefolosirii 
ei. Reaminteam cu acest pri
lej de existența Decretului 
privind reglementarea trans
miterii bunurilor de la și că
tre U.T.C. în care se preci
zează că : „terenurile cu și 
fără construcții se transmit în 
folosință gratuită fără termen 
sau pe durată determinată". 
Departamentul Agriculturii de 
Stat ne-a răspuns că nu poa
te renunța Ia vila cu pricina 
deoarece I.A.S. Pucioasa o 
folosește pentru „depozitarea 
fructelor pînă la livrare".

De-a lungul acestei inten
se corespondențe epuizasem 
toate argumentele. .Trecînd 
peste inadvertențe, eram în
clinați să acceptăm ca într-a- 
devăr clădirea îi este foarte 
necesară proprietarului dar 
că acesta n-a reflectat sufi
cient atunci cînd a declarat 
(legalizat) contrariul. Trecînd 
zilele trecute prin județul 
Dîmbovița, am avut neplăcu
ta surpriză de a constata că 
acel „dar" care constituise 
fondul articolului menționat 
la începui, este la fel de ac

In mijlocul 
TINERILOR, APROPIAT DE El

Mihai Vasile are o „biogra
fie" politică asemănătoare. Ve
nea în această funcție, de acti
vist, de la autobaza „Pătîrlage- 
le". Lucrînd între șoferi, cu 
acești „oameni ai drumurilor", 
căuta, prin funcția pe care o 
avea în comitetul U.T.C. al în
treprinderii, să găsească forme 
de activitate care să contribuie 
la apropierea lor, la integrarea 
lor în „familia" organizației. 
Izbutise să creeze un adevărat 
colectiv de agitație culturală, 

Sini trei activiști cunoscuți la Buzău. Pînâ la un punct, bio
grafiile lor se aseamânâ. Diferă ca temperamente. Separat și im- 
preunâ, ei reușesc să ilustreze, prin propria lor creștere, crite
riile promovării activistului : încrederea tinerilor, tenacitatea, ca
pacitatea de a stimula pasiunea uteciștilor, spiritul de orga
nizare, munca și pregătirea continua in vederea unei perma
nente autodepâșiri și dâruirea deplina acestei munci deseori 
aspra, nu arareori pindită de insuccese parțiale, dar atît de 
umana și de nobila, cum este munca activistului. Sînt ace
leași criterii pe care, cu alte cuvinte, exprimînd principii și 
reguli ferme, mi le-a redat și tovarășul Aurel Dan, primul-se- 
cretar al comitetului județean. Și, ca un argument al acestei 
munci depuse de intregul colectiv, pentru creșterea și pregă
tirea rezervei de cadre, din care au fost recrutați și activiștii 
pe care i-am cunoscut, dar și ca o recunoaștere a rezultatelor 
acestora, tovarâșul prim-secretar a încheiat: „Avem in prezent 
un aetiv bun, cel puțin la fel de bun cu cel pe care l-am avut 
înainte de a recruta toți acești noi activiști ce reprezintă majo
ritatea. Buna pregătire și dâruirea lor i-au făcut sâ depă
șească lipsa de experiență dovedindu-ne nouă, cit și celor ce 
i-au recomandat, câ nu ne-am înșelat promovîndu-i".

tual. Este adevărat, vila nu 
mai arată ca anul trecut. In
tre timp fisurile din ziduri 
s-au mai lărgit, ploaia se 
scurge pe ziduri prin jghea
burile sparte, scările s-au șu
brezit iar ritmul în care se 
desprinde tencuiala s-a ac
celerat îngrijorător. Proprie
tarul continuă să afirme că 
nu-i este necesară, în timp 
ce agenția de turism pentru 
tineret se teme că peste cîți- 
va ani, într-o altă eventuală 
cerere de transfer, va primi 
o ruină inutilizabilă. Am su
gera ca text pentru viitoarea 
placă memorială ce-i va fi 

j PIONIERI Șl ȘCOLARI ; 
| Teatrul „ION CREANGA" ’

< - prezintă pentru voi in perioada vacanței de iarnă - 1
J următoarele spectacole : ’ ,
1 Simbătă, 22. XII 1973, ora 16: HARAPNICUL FERMECAT;
l duminică, 23. XII. 1973, ora 10 : CELE 12 LUNI ALE ANULUI ; '
l ora 16: HARAPNICUL FERMECAT; marți, 25. XII. 1973, ora 10:
) IANCU JIANU; ora 16: CELE 12 LUNI ALE ANULUI; miercuri, l
i 26. XII. 1973, ora 10: HARAPNICUL FERMECAT; ora 16: ,
t DANSAȚI CU SALAMANDRA; joi, 27. XII. 1973, ora 10: IANCU 
’ JIANU; ora 16: NOTA ZERO LA PURTARE; vineri, 28. XII. 1973,
ț orele 10 si 15: IANCU JIANU - la Sala Palatului; simbălă,
L 29. XII. 1973, ora 10: IANCU JIANU; ora 16: CELE 12 LUNI
! ALE ANULUI; duminică, 30. XII. 1973, ora 10: HARAPNICUL t 
1 FERMECAT; joi, 3. I 1974, ora 10: HARAPNICUL FERMECAT;
i ora 16: DANSAȚI CU SALAMANDRA; vineri, 4. I. 1974, ora 
l 10: CELE 12 LUNI ALE ANULUI; ora 16: DANSAȚI CU
1 SALAMANDRA; simbătă, 5. I. 1974, ora 10: DANSAȚI CU I 
I SALAMANDRA; ora 16: IANCU JIANU; duminică, 6. I. 1974, .
I ora 10: HARAPNICUL FERMECAT; ora 16: DANSAȚI CU 
’ SALAMANDRA; marți, 8. I. 1974, ora 10: HARAPNICUL l, 
\ FERMECAT; ora 16: CELE 12 LUNI ALE ANULUI; miercu.i, ( 
i 9. I. 1974, ora 10: IANCU JIANU; ora 16: CELE 12 LUNI 
/ ALE ANULUI.
J Dacă nu ați reținut bilete prin școală, vă adresați la ' 
1 casa teatrului din Piața Cosmonauțilar.

obținînd bune rezultate acolo 
unde mulți ar fi dezarmat, 
aruncînd vina pe dispersarea 
tinerilor. L-am întrebat cum a 
obținut aceste rezultate și mi-a 
răspuns simplu : „Căutînd să 
fiu totdeauna apropiat de colegii 
mei. Și acum, ca activist, cred 
că cel mai important lucru este 
ca tinerii să te considere „de-al 
lor", să nu simtă, ca pe o piedi
că în calea comunicării, diferen
ța de poziție...".

atașată: Monument al lipsei 
de solicitudine. Va fi și a- 
cesta un răspuns pentru ti
nerii care continuă să se în
trebe cînd vor avea o bază 
turistică proprie, dar nu va 
fi răspunsul dorit.

De aceea expediem încă o 
dată întrebarea tinerilor pe 
adresa Departamentului A- 
griculturii de Stat, invitîn- 
du-1 să precizeze data cînd îi 
putem anunța pe tineri că 
pot veni în haine de lucru^ 
pentru a începe lucrările de 
recondiționare.

DOMNIȚA VĂDUVĂ

EXIGENT CU ALȚII 
CA Șl CU 

sine însuși
Gheorghe Sercăianu, în 1967, 

la terminarea liceului, după un 
„insucces" (dacă se poate numi 
așa simplul fapt că alții s-au do
vedit mai buni la un moment 
dat), la concursul de admitere 
la Facultatea de matematică, 
s-a angajat la întreprinderea 
„Metalurgica", calificindu-se la 
locul de muncă în meseria de 
lăcătuș. Aici urcă, odată cu trep
tele măiestriei profesionale, și 
pe cele, mai dificile, ale exigen
ței muncitorești. Acum răspun
de de sectorul „tineret muncito
resc". L-am cunoscut mai bine 
vorbind cu foștii colegi, cu con
ducerea întreprinderii din țcare 
a plecat și unde a fost secretar 
al comitetului U.T.C. „Un cm 
corect, cu spirit de inițiativă, 
care în comitetul oamenilor 
muncii știa să reprezinte tinerii, 
mergînd de la egal la egal cu 
toți ceilalți membri ai acestui 
organ de conducere colectivă, 
știind să și critice, dar știind să 
dea și soluții" — l-au caracteri
zat în cîteva vorbe ing. Tudorel 
Bărbulescu, directorul întreprin
derii. și Gheorghe Antonescu, se
cretarul comitetului U.T.C. Tot 
asemenea păreri au avut despre 
el și foștii colegi cu care am 
stat de vorbă despre dînsul. Și 
sentimentul cel mai pregnant 
era că activistul Sercăianu ră
măsese, în conștiința lor, colegul 
dintotdeauna.

MARIAN GRIGORE

ACȚIUNI 
CULTURALE 

ÎN L9Î1
Comitetele județene de 

cultură și educație socialistă 
și-au definitivat planurile de 
activitate pe anul 1974. Ele 
cuprind6*15 numeroase acțiuni 
cultural-artistice și științifi
ce menite să pună în valoare 
potentele spirituale ale tutu
ror ' localităților țării.

Se remarcă, în primul rînd, 
acele acțiuni de amploare 
intrate în tradiția vieții cul
turale din diverse centre ju
dețene, cum sînt, de pildă, 
festivalurile cultural-artistice 
,,Comorile Albei" și „Tulni
cul Moților" (Alba), „Primă
vara arădeană" (Arad), „Me
moria Argeșului" (Argeș), 
„Mesaje dîmbovițene în 
timp" (Dîmbovița), „Sarmis*  
(Hunedoara). „Toamna băi- 
măreană" (Maramureș), „Ci- 
binium" (Sibiu), „Zilele cul
turii călinesciene" (Bacău) și 
„Zilele Miliai Eminescu" 
(Botoșani), festivalurile fol
clorice „Hercules" (Caraș- 
Severin), „Primăvara harghi- 
teană" (Harghita), ,,Hora la 
Prislop*  (Maramureș), „Min- 
dră floare-i Prahova" (Pra
hova), „Cînt și joc popular 
vrîncean" (Vrancea).

O deosebit de bogată și 
diversă gamă de manifestări 
este legată de punerea in 
valoare a creației populare 
locale, a varietății și frumu
seții folclorului românesc. 
Menționăm și in acest dome
niu cîteva exemple ilustrati
ve : tradiționalul „Tîrg de 
fete" de pe Muntele Găina 
(Bihor), renumitele nedei, 
„Sărbătoarea narciselor" și 
„Sărbătoarea liliacului" (Ca- 
raș-Severin). „Sărbătoarea 
bujorului" șl „Sărbătoarea 
teiului" (Dolj), serbările păs
torești „Urcatul oilor la 
munte" (Gorj) și „Simbra 
oilor" (Satu Mare).

Numeroase alte manifes
tări sînt dedicate muzicii, li
teraturii. dansului, artelor 
plastice, cinematografiei : 
concursul de muzică cultă și 
dans clasic „Darclee" (Pi
tești), festivalul-concurs de 
muzică cultă românească 
„Florica Cristoforeanu" (Rim- 
nicu Sărat") ; festivalul-con
curs de operetă „N. Leonard" 
(Galați) ; festivalurile-con- 
curs de muzică ușoară ^Floa
rea de lotus" (Oradea), „Ti
nerețea pe portativ" (Cluj), 
Steaua litoralului" (Constan

ța), Glasul primăveri)" 
(Galați), „Cîntecul adîncu- 
lui“ (Petroșani) ; festivalul 
coral „D. G. Kiriac" (Pi
tești) ; festivalul-concurs de 
romanțe ..Crizantema de aur" 
(Tîrgoviște) ; Festivalul de 
muzică populară ,,Maria Lă- 
tărețu" (Tg. Jiu) ; „Săptămî- 
na dramaturgiei românești 
contemporane" și concursul 
de literatură „Pagini despre 
România socialistă" (Boto
șani).

O serie de manifestări ști
ințifice — simpozioane, se
siuni de comunicări, dezba
teri, cicluri de conferințe — 
vor marca, pe plan local, 
tnomente importante legate 
de viața și activitatea unor 
personalități ale științei și 
culturii românești.

(Agerpres)
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Noile edificii și cartiere se nasc mai întîi pe masa de lucru 
a Institutului Proiect-Bucureșți

LARG FRONT 
DE LUCRU PENTRU

PRO8ECTANȚII Șl 
CONSTRUCTORII

CAPITALEI

TINERETUL - FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!"

SĂ PREGĂTIM TEMEINIC
PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
Ce va aduce nou iu activitatea 

ministerului ANUL 1974
REPER 1974

Dupâ cum sîntem infor
mați, pînă astâzi au fost ata
cate, din cefe 27 C00 da a- 
partamente ce urmează a fi 
construite în anul viitor în 
București, peste 21 5C0 în 
cartierele deja constituite ca 
entități de-sine-stătătoare 
sau de-a lungul unor artere 
de largă circulație.

In vederea unui demaraj 
bun al tuturor lucrărilor de 
construcții și modernizări e- 
dilitare, a fost elaborată din 
timp documentația pentru în
treg anul 1974 ; în acest ca- 
dru au fost stabilite ampla
samentele viitoarelor blocuri, 
ale spațiilor comerciale, ale 
altor dotări social-culturale. 
La baza cĂestui program — 
ne-a declarat ing. Ștefan Ciu
rel, director general al Cen
tralei de construcții-montaj 
București, - s-au aflat, ca și 
in anii trecuți, o serie de ra
țiuni economico-edilitare, în
tre care înlocuirea fondului de 
locuințe învechit și necores
punzător de pe principalele 
artere de penetrație în Ca
pitală, precum și din vecină
tatea unor platforme indus
triale cu o populație munci
torească în plină creștere. 
Rețin atenția in acest context 
lucrările angajate deja în 
raza străzilor Pantelimon - 
tancului, unde vor fi construi
te anul viitor peste 5 000 a- 
partamente, pe bulevardele 
Ion Șulea - 3 000 de apar
tamente, Armata Poporului - 

Macheta viitorului hotel care se va înălța la intersecția 
bulevardului Republicii cu strada Armenească

In anul viitor, încă 1500 de apartamente se vor adăuga 
ansamblului de pe șoseaua Colentina

1 800, Colentina — 1 500, Zo
nele Colentina - Mihai Bra- 
vu - 900, Piața Muncii - Ion 
Șulea - 700, Petricani - 
Doamna Ghica - 800, Parcul 
Tineretului — 5C0 aparta
mente.

in pas cu aceste dezvoltări, 
anul 1974 va aduce pe harta 
Capitalei și o serie de noi 
edificii social-culturale, prin
tre care școli cu 154 săli de 
clasă, puțind adăposti peste 
7 000 de elevi, creșe și gră
dinițe cu aproape 7 000 
locuri, spațij comerciale în 
suprafață 87 000 mp ce 
vor fi amenajate în principal 
la parterul noilor blocuri de 
locuințe.

Un eveniment demn de re
marcat in această prodigioa
să activitate de construcții va 
fi, desigur, alături de conti
nuarea lucrărilor la unele din 
viitoarele mari complexe și 
magazine ale Bucureștiului, 
darea în folosință a două 
hoteluri ce vor spori consi
derabil capacitatea turistică 
a Capitalei. Este vorba de 
hotelul „Dorobanți", ce va 
dispune de 20 de nivele, cu 
530 de locuri, săli de recep
ție, 32 de birouri pentru re
prezentanțele unor firme 
străine, cu parcaje pe trei 
nivele pentru 145 mașini, și 
de hotelul „Armeneasca" cu 
13 etaje, avind 341 de locuri 
și dispunind de toate dotări
le moderne.

Răspunde

tovarășul inginer

MIHAIL FLORESCU
ministrul industriei chimice

Față de realizările prelimina
te pentru anul pe care îl înche
iem în aceste zile, planul de 
producție industrială al ministe
rului prezintă o creștere de
31.2 %, din care ramura chimi
că propriu-zisă o creștere de
36.3 %. Comparativ cu preve
derile cincinalului pentru anul 
1974, noul plan anual aduce o 
creștere a producției în valoare 
de mai bine de 4 miliarde lei.

O bună parte a acestei pro
ducții suplimentare va fi obți
nută pe seama creșterii produc
tivității muncii. Sarcinile însem
nate care revin ministerului în 
noul an în această direcție se 
vor concretiza într-o creștere de 
14,6 % a productivității muncii, 
față de realizările preliminate 
pentru 1973. Cheltuielile mate
riale pentru 1.000 lei producție 
marfă — indicator important al 
bunei gospodăriri în fiecare în
treprindere — vor scădea, pe 
ansamblul ministerului, cu 3,8%, 
față de nivelul anului 1973.

Modernizarea producției con
stituie și în noul an o preocu
pare de bază pentru ministerul 
nostru. In anul 1974, ponderea 
valorii produselor noi și repro- 
iectate, cu performanțe superioa
re, reprezintă 25 % din totalul 
producției globale.

FOTO-ANCHETA „SCÎNTEII TINERETULUI- Cele două îețe ale timpului la I. 'I. u. bacău

La Bacău au început să se 
producă impunătoarele ma
șini de alezat și frezat AF-85. 
întreprinderea de mașini și 
utilaje a debutat cu greută
țile inerente începutului. 
S-au făcut eforturi pentru 
rapida omologare a tehnolo
giei, calificarea oamenilor, 
organizarea și disciplinarea 
lor. în curînd,' primele 5 uti
laje vor părăsi această între
prindere, utilaje în care Ni
colae Ghig'ea, Ion Leuștean,. 
Vasile Păcuraru, Ion Profir, 
Vasile Foamete și alți tineri 
au investit pasiune și price
pere, talent și dăruire. în în
trecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen", două 
obiective sînt înscrise cu 
majuscule: calitatea și mai 
buna gospodărire a energiei 
electrice. La mașina de gău
rit în coordonate, calitatea o 
asigură tinerii Gheorghe Ju
dele , și Constantin Butnaru, 
din cadrul secției mecanică' 
grea. Ziua lor de muncă în
cepe cu mult înainte și ast-1 
fel printr-o mai bună orga

Ziua de muncă a început cu... 
nimic!

Mașina nu mai are nici o taina... Pentru a cît-a oară Vasile Bă
căoanu ?

Un raid efectuat zilele acestea prin citeva din comunele jude
țului Dîmbovița ne-a prilejuit cunoașterea măsurilor întreprinse 
de uteciști in vederea îndeplinirii prevederilor planului de pro
ducție anual de către unitățile agricole de stat și cooperatiste.

La S.M.A. Titu, unitate ce de
servește nouă cooperative agri
cole și un complex intercoope- 
ratist, cu o suprafață agricolă de 
aproape 13 000 hectare și al că
rui plan anual de beneficii a 
fost realizat cu patruzeci de zile 
înainte de termen, organizația 
U.T.C., cuprinzînd 57 de meca
nizatori, și-a propus ca princi
pal obiectiv: efectuarea la timp 
și de bună calitate a reparațiilor 
la tractoare, mașini și unelte a- 
gricole, cunoașterea și înfăptui
rea de către fiecare tînăr a sar- 
cinilor de- producție, economisi
rea de piese de schimb și car
buranți, participarea la învăță
mântul agromecanic, eliminarea 
oricăror abateri de la disciplina 
muncii.

Punem întrebarea : „Ce între
prindeți pentru realizarea obiec
tivelor propuse în planul de 
muncă al organizației din care 
faceți parte ? Răspund mecani
zatorii.

Ștefan llie, 21 ani: „Organi
zația noastră și-a propus să re
ducă cu 20 de lei cheltuielile 
la mia de lei. Prin munca noas
tră, alături de ceilalți mecaniza
tori, vrem ca în 1974 să ajun
gem la mie la mie. Tot ce fa
cem, facem cu acest gînd I Un

Atingerea nivelelor de pro
ducție prevăzute, ca și dezvolta
rea în următorii ani a industriei 
chimice din țara noastră va fi 
asigurată, în 1974, prin realizarea 
unui volum de investiții cu 30 % 
mai mare decît cel preliminat 
pentru 1973. Concret, aceasta va 
însemna intrarea în funcțiune, 
numai în anul viitor, a 100 ca
pacități mari.de producție și în
ceperea lucrărilor la alte 58 de 
obiective importante, care vor 
intra în funcțiune în anii urmă
tori.

nizare timpul este folosit cu 
maximum de randament.

Colectivul nostru — spu
nea ing. Vasile Talpă, di
rectorul întreprinderii, a 
făcut un studiu amplu în 
legătură cu posibilitățile de 
economisire a energiei elec
trice. în hala mare au fost

CÎTE MINUTE ARE 
ZIUA DV. DE MUNCĂ ?
reduse 4 baterii de încălzire, 
în timpul reglării pieselor pe 
mașini se opresc motoarele, 
s-a raționalizat iluminatul. 
Toate acestea ne asigură, în- 
cepînd încă de pe acum, o 
economie lunară de 138 000 
kWh.

Am pornit cu aparatul de 
fotografiat să dimensionăm 
valoarea timpului de lucru, 

ZSă-1 cunoaștem în diferite 

prim examen l-am trecut: în ul
timele săptămîni, noi, ute- 
ciștii de la secția Produlești, nu 
am pierdut nici cinci minute, 
am dat lucrări de cea mai bună 

Dacă ești utecist, trebuie să fii in frunte!
CE ÎNTREPRINDE ORGANIZAȚIA U.T.C. 
PENTRU ANTRENAREA TINERILOR LA 

REALIZAREA PLANULUI DE PRODUCȚIE?

calitate. Deci se poate și sîntem 
hotărîți să muncim numai așa".

Barbu Ion, 21 ani: „Trebuie 
să muncim mai mult, că se poa
te, să fim la fel cu cei mai buni 
mecanizatori. Dovadă că putem 
să fim la fel cu cei mai în vîrs- 
tă este ce scrie în fișele de lu
cru ale uteciștilor de cînd s-a 
ținut ultima adunare generală : 
fiecare răspunde în fața organi
zației de starea tehnică a tracto
rului, de calitatea lucrărilor. La 
întâlnirea de dimineață se discu
tă rezultatele din ziua preceden
tă, și cine este cel care vrea să 
fie scos a doua oară la „apel" ? 
Sîntem tractoriști, asta ne e me
seria, pentru asta sîntem plătiți, 
ca să muncim, să fim discipli
nați. Ca uteciști, în primul rînd 
trebuie să ne îndeplinim planul

Să nu încheiem înainte de a 
vorbi pe scurt și despre crește
rile de vroducție, care se vor 
înregistra în cîteva din sectoa
rele de bază ale industriei chi
mice, sectoare de mare impor
tanță pentru economia naționa
lă, pentru viața fiecăruia dintre 
noi: îngrășăminte chimice —
51.5 % față de 1973; fire și fi
bre sintetice și artificiale —
41.5 */*;  produse macromolecu- 
lare — 34,5 9/o ; produse prelu
crate din mase plastice — 42 %; 
produse sodice — 34 %.

ipostaze. La mecanica grea, 
in schimbul II, ne-a atras 
atenția rebutul.

Aflasem că un lot de 
piese a trebuit să fie în 
întregime rebutat. pierzîn- 
du-se astfel 180 de ore, că 
în unele zile remanierile sînt 
mari mîncătoare de timp,

scule, energie. Știam de la 
ing. Corneliu Țarălungă, in
giner șef, că la I.M.U. s-au 
luat măsuri energice pentru 
asigurarea unei calități supe
rioare a produselor. De ce nu 
se procedează astfel și la 
uzinele furnizoare ? Tot așa 
ar sta lucrurile dacă ar tre
bui să plătească ele toate pa
gubele ?

Tînărul capătă odată cu ca

și tot în primul rînd să-l depă
șim. Avem „forță", condiții și nu 
se cuvine să rămînem de căruță. 
Să se zică : „tinerii ? da I", nu : 
„tinerii?, mda!!!“

La S.M.A. Titu, jumătate din
tre mecanizatori sînt uteciști. 
Programul organizației U.T.C. 
prevede depășirea sarcinilor 
de producție la toți indi
cii de către toți uteciștii. Am 

exemplificat cu cîteva modalități» 
Important este că organizația 
are un plan de producție, se 
consideră responsabilă pentru re
alizarea și depășirea sarcinilor ce 
și le asumă în acest cadru și 
acționează în consecință.

„Un utecist înseamnă un frun
taș la locul de muncă" — asta 
este deviza noastră de acum 
înainte", conchide secretarul co
mitetului U.T.C. Asta est© și

Ne propunem în spiritul acestei rubrici să 
insistăm asupra principalelor sarcini de care 
depinde în mod hotărit realizarea cu succes a 
prevederilor planului pe 1974. Evident, proble
me ca : folosirea cit mai judicioasă a capaci
tăților de producție, organizarea mai bună a 
activității întreprinderilor, întărirea disciplinei, 
dezvoltarea cercetării științifice, necesitatea unei 
mai bune aprovizionări tehnico-materiale a pro
ducției, sau nevoia imperioasă de a îmbunătăți 
calitatea, de a spori în mod permanent eficiența 
economică a întreprinderilor nu pot fi epuizate 
în cîteva rînduri. Nici nu ne propunem așa ceva. 
Vrem doar să înfățișăm pe scurt direcțiile 
principale în care trebuie să ne concentrăm 
forțele în anul ce urmează, importanța acestor 
sarcini pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condițiuni a pla
nului pe 1974.

Pentru început, disciplina în 
producție. Este un element fun
damental, o sarcină de bază, în
tărirea ei necontenită condițio
nează în mod nemijlocit înfăp
tuirea celorlalte, amintite mai 
sus. Nu poate fi vorba de folo
sirea integrală a capacităților de 
producție, dc pildă, fără o rigu
roasă disciplină. Dacă fiecare 
muncitor, maistru, inginer, sau 
tehnician și-ar impune să mă
rească doar cu un procent gra
dul de folosire a capacităților de 
producție de care răspunde, s-ar 
putea obține, numai pe această 
cale, o producție suplimentară de 
5 miliarde lei. „Este demn de reținut faptul că 
irosirea unui singur minut din timpul de lucru al 
personalului productiv din industrie echivalează 
cu o producție de 3,3 milioane lei. Faceți soco
teala, ne îndeamnă tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la Plenara comună a C.C. 
al P.C.R .și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, cite minute 
se pierd pe economie zilnic și veți constata ce 
mari pagube se aduc economiei naționale din 
cauza neajunsurilor în organizarea activității, a 
indisciplinei care se mai manifestă într-o serie 
de locuri de muncă". Nu e un secret pentru ni
meni că, de multe ori. din cele 8 ore de muncă 
sînt folosite în mod real doar 7 și jumătate, 
sau chiar mai puțin. Timpii morți, plimbările 
dintr-un Ioc în altul, au devenit, pe alocuri, o 
foarte costisitoare obișnuință. Mai apar, destul 
de frecvent abateri de Ia disciplina tehnologică, 
se mai constată uneori, nerespectarea normelor

litatea de muncitor și obliga
ția de a îndeplini în cele 
mai bune condițiuni, sarcini
le ce-i revin. Despre demni
tatea de muncitor, folosirea 
timpului de lucru, spirit gos
podăresc s-a vorbit in 
mai multe rînduri. Exemplul 
fruntașilor a fost pe larg 
popularizat. Dar așa cum 
spunea directorul, „depinde 
de om", de gradul său de 
conștiință. Și am încercat să 
investigăm „perimetrul" res
ponsabilității, întrebîndu-ne 
cum respectă tinerii discipli
na de producție.

La o oră de la înce
perea programului, muncito
rul Victor Maftei nu realiza
se nimic. Două zile a ab
sentat, lăsînd sarcinile sale 
pe umerii colegilor. Absențe
le, spunea șeful secției meca
nică ușoară, sînt îngrijoră
toare. în octombrie au însu
mat 2 200 ore, în prima săp- 
tămînă din noiembrie — 668 
ore. La sugestia dînsului, în
tr-o dimineață am venit la 
întreprindere la ora 5.45. 
Peste un sfert de oră mași
nile trebuiau să producă. La 

obligația noastră statuțară. Tre
buie să-ți îndeplinești planul! 
Bun, pentru asta ești mecaniza
tor. Dar dacă ești și utecist tre
buie să fii în frunte. Nu-s vorbe 
goale, cele mai multe fișe de lu
cru ale uteciștilor confirmă și vor 
confirma toate începînd cu luna 
ianuarie.

Un prim contact cu munca 
uteciștilor din cooperativele Cro- 

vu și Odobești îl facem în cîmp, 
acolo unde peste 60 de tineri 
lucrează, trei zile pe săptămînă, 
la desecări și curățirea canalelor. 
Pe tarlalele celor două coopera
tive a fost exces de umiditate 
trei ani la rînd : inundații, băl
tiri, pînza freatică la cîțiva cen
timetri de suprafață. Pînă acum 
s-au curățat pesie 2500 metri li
niari de canal, iar în 1974 ute- 
ciștâi vor participa la executa

DISCIPLINA
Înainte

DE TOATE

6,10 apare frn grup de vreo 
30 de tineri, între care și 
Gheorghe Simina, Gheorghe 
Mina. Peste 20 de mi
nute sosesc Nicolae Adam, 
Ionel Florea, Vasile Ciocirlă. 
Gheorghe Bălan vociferează, 
susținind că este bolnav și 
merge la cabinet. N-ajunsese 
acolo nici în jurul orei prîn- 
zului. Cu o zi înainte lipsise.

După ora 7 vin și cei de la 
TESA : tehnicianul Gheor
ghe Ciaușu, șefii de birou 
Constantin Brașoveanu, Rodi, 
ca Ghica, Nina Ferenczy, eco
nomiști, proiectant! etc. Peste 
100 de tineri au întîrziat în 
dimineața respectivă. Unii 
au încercat să se strecoare 
prin spatele portarului.

După cîteva ore, din nou 
la mecanica ușoară. Cele 
13 întârzieri echivalează cu 
timpul necesar pentru execu
ția a 5 piese de complexitate 
medie. Ieri, Vasile Băcăoanu 
a lipsit nemotivat, Azi a în
târziat. Cînd maistrul de 
schimb, Pirvu Aurel, îi atra
ge atenția asupra acestei 
comportări, Vasile Băcăoanu 
îi răspunde : „N-am de gînd 
să stau aici, pentru că nu 
cîștig !" Facem un ' calcul : 
luni trebuia să execute în 4 
ore, 20 de flanșe, piese sim
ple. Azi e joi, și pînă la ora 
10 a executat... o jumătate 
din comandă. Nu e un argu
ment,*  de ce nu cîștigă ?

Fiecare produs se naște 
din eforturile întregului co
lectiv. De aceea, fiecare tî
năr trebuie să-și spună în 
permanență : „depinde și de 
mine".

LIDIA POPESCU 
Fotografiile : O. Plecan

• ••••••••• •

rea unui canal de circa 4 000 m. 
S-au stabilit echipe, un coman
dament care răspunde de aceas
tă acțiune.

Am început cu aceste lucrări 
pentru că sînt trecute la prima 
urgență, urgență propusă de co
mitetele U.T.C. ale celor două 
cooperative. Conform hotărîrii 
luate la nivel de județ, au fost 
preluate de către tineri, spre în

treținere, cele 106 hectare de iz
laz din comună.

Pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie urmează a fi dis
cutate în organizații, planu
rile de producție ale cooperati
velor pe anul viitor. In prealabil 
însă, la întocmirea acestor pla
nuri au participat, prin comite
tele U.T.C., și cele două orga
nizații de tineret, care au venit 
cu propuneri realiste în ce pri
vește : organizarea forței de 
muncă, luarea în acord global a 
tuturor culturilor, sporirea nu
mărului de îngrijitori la zooteh
nie prin recomandarea a șase 
tineri în urma unor discuții ce 
vizează cunoștințele și aptitudi
nile lor în acest domeniu și care 
acum lucrează în alte sectoare.

Rezultate bune au obținut și

tehnice de exploatare a utilajelor și instalațiilor. 
Neînsemnate, in aparență, dacă sînt privite in
dividual, aceste nereguli duc, prin însumare, ia 
pierderi considerabile. Dar să nu uităm că este 
vorba, de fapt, despre nivelul minim al discipli
nei — executarea întocmai, a sarcinilor ce-ți re
vin pe linie de producție în cele 8 ore de mun
că. Organizațiile U.T.C. trebuie să acționeze cu 
consecvență pentru integrarea tinerilor în a- 
ceastă disciplină muncitorească, dar nu trebuie 
să se oprească aici. Disciplina „de robot" este 
necesară într-o anumită măsură, dar nu și su
ficientă. Organizațiile U.T.C. .trebuie să for
meze la tineri și deprinderea unei discipline de 
conștiință, să-j obișnuiască pe tineri cu disci
plina participării, fără rezerve, la realizarea 

sarcinilor de plan. „Ce-mi revine 
mie, tînăr din întreprinderea X, 
atelierul cutare, din acest plan 
pe 1974 ? Cum acționăm pentru 
a ridica realizările mereu la ni
velul posibilităților?" Sînt în
trebări Ia care trebuie să gă
sească răspuns fiecare organiza
ție U.T.C., fiecare tînăr din ori
care întreprindere. Nu este su
ficientă. deci, o disciplină pasivă, 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe 1974, ci de o disciplină 
activă creatoare, a omului re
ceptiv la nou, preocupat în per
manență să găsească noi soluții 
de sporire a realizărilor proprii 
și ale colectivului din care face 
parte.

O astfel de disciplină este cu 
atît mai necesară la nivelul conducerii întreprin
derilor, secțiilor sau atelierelor. Pentru persoa
nele investite cu drept de decizie, indiferența 
față de rezolvarea grabnică a unor probleme de 
organizare a activității de producție, de exemplu, 
trebuie înțeleasă ca un act de indisciplină dintre 
cele mai nocive. La fel. trebuie amendată, ami- 
narea nejustificată a materializării soluțiilor noi, 
a propunerilor demne de interes, venite de Ia 
salariați.

Orele suplimentare, munca în zilele de du
minică, la care se mai apelează uneori, vin să 
recupereze de obicei, pierderile rezultate dintr-o 
astfel de disciplină. Tot în acest domeniu, tre
buie căutate și explicațiile pentru întîrzierea 
cu care se onorează unele obligații contractuale, 
greutățile care mai apar, pe alocuri, în aprovi
zionarea tehnico-materială a unor întreprinderi.

IUSTIN MORARU

FINALIZAREA 
EFICIENTĂ 

(Urmare din pag. I) 
examinarea atentă a documen
tațiilor.

— Sosirea cu întârziere a do
cumentațiilor ne creează. de 
asemenea, greutăți în progra
marea. organizarea și desfășu
rarea efectivă a lucrărilor, ne 
spune tov. Dumitru Bojan, se
cretarul biroului organizației 
de bază P.C.R. pe trust. Din a- 
ceeași cauză, lipsa documenta
țiilor, trustul nostru nu a con
tractat. pînă în prezent, decît o 
treime din lucrările noi ce ur
mează să fie începute în 1974.

— Avem nevoie de tâmp pen
tru a verifica și a putea aduce 
unele îmbunătățiri proiectelor, 
ne spune ing. Eugen Găvruș, 
șeful atelierului de proiectare. 
In acest an, de pildă, peste 50 
Ia sută din documentații au 
fost complet sau parțial refă
cute din cauza greșelilor în sta
bilirea cotelor și soluțiilor.

Din aceeași cauză. întârzierea 
documentațiilor, pînă la 30 no
iembrie beneficiarii investiții
lor nu au reușit să contracteze 
cu furnizorii decît jumătate din 
utilajele necesare obiectivelor 
planificate să intre în funcți
une în anul viitor. în această 
situație. întreprinderile benefi
ciare, centralele de care apar
țin și în egală măsură ministe
rele economice, trebuie să ur
genteze asigurarea documenta
țiilor restante și să intensifice 
colaborarea cu T.C.I. Cluj pen
tru pregătirea temeinică a in
vestițiilor din anul viitor.

tinerii de la C.A.P. Potlogi. Sec
torul zootehnic, deficitar ani de-a 
rîndul, cunoaște acum o vizibilă 
ameliorare. Față de rezultatele 
cuprinse în bilanțul Iui 1972, a- 
nul acesta se va obține pe cap 
de vacă furajată cu 450 litri lap
te mai mult. Acest salt se dato
rează în mare parte tânărului me
dic veterinar Anghel Corneliu, 
îngrijitorilor Șerban Ioana, Stoi
ca Floarea, Soare Vasilica, Roșu 
Mariana care, Ia chemarea or
ganizației au depus eforturi con
siderabile pentru redresarea sec
torului : furajarea la timp, îngri
jirea și supravegherea atentă a 
animalelor tot timpul anului, fapt 
ce a dus la „creșterea" aminti
tă.

îngrijitorii au fost permanenti
zați, iar la măsurile propuse și 
realizate : „însilozarea unei can
tități suficiente de nutrețuri, a- 
sigurarea salariului minim al în
grijitorului în fiecare lună, îm
bunătățirea nivelului de cunoș
tințe prin tot ce este nou în 
domeniul respectiv, baremul de 
2 000 litri pentru fiecare vacă va 
fi depășit cu siguranță.

...Patru unități agricole unde 
uteciștii dezbat probleme de pro-' 
ducție, se iau măsuri concrete, 
se caută cele mai bune soluții 
pentru ca pămîntul să dea cît 
mai mult, sectoarele zootehnice 
să-și justifice rațiunea prin cîști- 
guri.

NICOLAE ADAM

mari.de
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O PANORAMA
m Uh. Oiiyuicu cărțile ae cnucă 

?? găsit unui am cei aienți și mai fini
piupoz.ție atit de tranșanta pentru câ »aei și norme cnuce, volum 

?? care scringe ia un loc cronici literare din revista Haniuia, a tost 
>> primit cu rezerve greu de înțeles. Gh. Grigurcu nu jubilează in

Țața lucram meaiocre și nu contestă cartea de valoare, am spune 
>> dimpotrivă. Ceea ce atrage atenția în comentariul său, dincolo 
<< de o sensibilitate fără greș la vibrația artistică a textului critic, 
>> este permanenta încercare de a reface viziunea celui despre care 
<< scrie, tentativa de a-i intui nota fundamentală, orizontul specific 
>> al atitudinii și reacției critice. Cărțile de critică nu sînt citite doar 
<< pentru ideile lor, Gh. Grigurcu nu le parcurge pentru a înregis- 
>> tra judecățile de valoare și a le confrunta cu ale sale, ci pentru 
<< a găsi o pulsație specifică, pentru ceea ce ar putea fi viața in- 
>? timă a unei vocații critice. Așa e citită de pildă cartea lui 
<< Mircea Martin, Generație și creație, de unde nu se decupează 
Ă nici o judecată de valoare în favoarea unei creionări de subțiii- 
<< tate a unui tip de critică. „Mai degrabă un contemplativ decît 
>> un combatant, Mircea Martin produce impresia unui virtuoz, 

convingînd mai mult prin calitatea eufonică, prin frumusețea 
>> desenului melodic (ceea ce nu e puțin lucru I), decît prin sagG- 
<< citatea demonstrației. Nevoind a-și altera puritatea timbrului, cri- 
>> ticul evită disputa". E evident de aici că preferința lui Gh. Gri- 
<< gurcu merge către o critică cu voluptăți de stil, dar predilecția 

nu-l împiedică să se oprească la fel de înțelegător și asupra 
unor manifestări critice care nu mizează totul pe cartea „stilului". 

?? „Operînd cu o trusă de instrumente „clasică", Regman este un 
<< critic ce mizează pe autoritatea globală a oficiului său, mai 
>/ mult decît pe componentele lui misterioase, evanescente" motiv 

pentru care apariția Iui exegetică nu e respinsă după cum nu e 
respinsă nici a iui Al. Piru sau Mircea Zaciu. Ambele poziții sînt 
la fel de îndreptățite In opinia criticului. Suplețea lui receptivă 
este ajutată de capacitatea de a defini și diagnostica în mar- 

>$ ginile adevărului. Majoritatea observațiilor sînt incontestabile și 
majoritatea lor nu sint periferice, indepărtind aparențele Gh. 

>S Grigurcu distinge în monografia și studiile lui Adrian Marino 
J? liniile unui profil necălinescian conturîndu-l foarte convingător. 
>> La Marin Mincu este subliniată lipsa de interes „față de autorii 
x curenți, neomologați de istoricul literar". La Matei Călinescu sur- 
'> prinde „ochiul distrat" cu care acesta privește din ușă „litera- 
a tura actuală, anticipînd astfel desprinderea de critică a acestuia". 
>> Paul Georgescu e închis in formula straniei conjugări a sociolo- 
\ gismului vulgar cu o afectare de sursă călinesciană. De Alexan- 
s> dru Paleologu este atras datorită defulării vocației literare, rafi- 
î< namentului observației și notației. Finalul cronicii care-l privește 
>2 pe G. Dimisianu se încheie cșa : „Scrisul său fin și reprimat are 
>< nevoie de o infuzie de sînge". Alexandru George emite „cîteva 
v strigăte de luptă teribile și confuze" căci el e un „iconoclast" ca- 
$$ pabil de a mînui propoziții „fioroase". Citatele din Marian Popa 
<< sînt reținute pentru a ilustra talentul literar propriu zis al aces- 
>> tuia și nu pe cel critic ; despre critica lui Voicu Bugariu ni se 
<< afirmă, în chip elegant, că este un... popas în drum către iste- 
22 ratură.
sC Intimitatea criticului cu textele care-i stau în față este de 

excepție. Primirea excelentă pe care o face Grigurcu Interpre
ts tarilor critice publicate de Valeria Cristea, este o dovadă 

a marii intimități cu textul a comentatorului. O ploaie de citate 
SS inspirat decupate și la fel de bine mînuite au rostul să conducă 
<< pe cititor către o revelatorie concluzie privind valoarea celui 
S> recenzat: „Intre criticii generației sale, Valeriu Cristea e f 
'' giatul reprezentant al unui stil. Cu toate acestea el nu ezită

se mărturisi într-o permanentă alertă, într-un freamăt care e 
<c semnul distins al vocației".

Puține sînt cazurile in care pentru cei 35 de autori comentați 
și pentru cele 44 de cărți recenzate se poate afirma că Gh. Gri*  

<< gurcu se află în afara unei intuiții temeinice. Dar ceea ce ținem 
SS să subliniem în mod deosebit este spiritul independent al auto- 
<< rului Ideilor și formelor critice. Chiar din citatele de pînă aici 
S> sau dîn judecățile menționate se poate desprinde aerul propriu 
<< al lecturii și al concluziilor. Receptarea lui Adrian Marino ca un 
>> necăiinescian, mai aproape, de fapt, de anticălinescieni, în ciuda 
<< companiilor lui, ne arată un ochi care nu se lasă înșelat de 
>> declarațiile autorilor ori de opinia încetățenită. Apreciază critica 
<< lui Cornel Regman deși nu-î intră în preferințe, dâr se declară 
Iîn dezacord cu termenii polemici folosiți împotriva lui Valeriu 

Cristea, după cum reține cu vizibilă plăcere maniera critică a 
lui Valeriu Cristea, nu fără a-i reproșa brutalitatea aceleiași 
polemici. Peste toate acestea el găsește însemnate puncte de 
contact între cei doi critici. Opinia despre Paul Georgescu nu 
se aliniază nici ea celei a altor confrați pe care de altfel îi 
apreciază superlativ în cartea despre care vorbim. O notă sin- 
gularizantă au opiniile lui, aflăm, și în alte cazuri. Dar dovada 
capacității de penetrație și a independenței în judecata critică 
îl oferă întîlnirea , criticului cu <

Contradicția lui Maiorescu, unde dintr- _ _ ___ -
sonal el nu face numai o judecată a cărții ci și a poziției și 
formulei critice susținute de autor. Ideea criticului e destul de 
limpede î insuficient de „autonom" în cronici, lui N. Manolescu 
nu-i mai rămîne decît să ilustreze în „construcții". De la bun 
început Gh. Grigurcu se așează împotriva opiniei comune pos- 
tulînd lipsa de vocație a celui comentat pentru critica actuali
tății. Sub gesticulația de „toreador bine strîns în talie" se as
cunde, ni se comunică, „o mare nesiguranță a valorii". înțelegem 
acum ideea cu care debutează spectaculos cronica : remorcat 
de judecățile de valoare emise de alții, N. Manolescu n-are 
a-și căuta șansa pe terenul cronicii care cere tocmai o mare 
autonomie a opiniei critice. Examenul primei cărți de „construc
ție" a criticului semnalează distanța între ambițiile autorului și 
obiectivul propus : „Eroarea lui N. Manolescu e aceea de a nu 
se lăsa în voia unui impresionism și a unui fragmentarism care 
îl marchează (modalități legitime și uneori superioare), ci de a 
nutri mari ambiții speculative, integratoare". Din felul cum abor
dează cazul și-l rezolvă se vede că Gh. Grigurcu nu citește 
cărțile pentru a rămîne la litera lor ci pentru a reconstitui ceva 
din spațiul misterios de dincolo de aparență. Dincolo de Con
tradicția lui Maiorescu este urmărit modul tipic al unei mani
festări a spiritului și un destin Critic. Rareori subjugat de cărțile 

Iși criticii pe care-i trece in revistă, dar foarte sensibil la calitățile
lor literare propriu zise, Gh. Grigurcu rămîne în Idei și forme 
critice un spirit 
față de opiniile 
scrie și pagina 
tate și sugestive 
și de parfumuri 
nescu este un scriitor „tentacular", 
repeta cu „o răbdare angelică lucruri știute", altul are „aerul 
unui marinar care pășește pe uscat" de ori cite ori scrie des
pre scriitorii actuali, pagina critică a altui coleg „emană un aer 
de reculegere bazilicală". Predilecția de la început numită, este 
ilustrată de chiar scrisul lui Grigurcu care caută expresia cea 
mai persuasivă, formularea adesea memorabilă. El nu face teoria 
criticii de creație, dar este adeptul trăirii textului și al transcrie
rii cu mijloace literare a emoției critice. Se uită cînd se scrie 
despre cărțile lui că Gh. Grigurcu este mai înainte de toate poet 
și că în consecință critica e un exercițiu în marginea primei 
chemări. De altfel el e atras vizibil de exercițiul critic al poeților, 
motiv pentru care va face loc în acest volum unui comentariu 
despre „paginile de proză" ale lui Ion Barbu ca și volumelor de 
critică semnate de St Aug. Doinaș, Ion Pop, llie Constantin, cu 
care prilej pune de fiecare dată problema ecuației poezie=critică 
și discută poezia criticilor. Antologia comentată a lui Florin 
Manolescu chiar cu acest titlu, Poezia criticilor găsește în Gh. 
Grigurcu un cititor pregătit pentru replică. El crede că un poet 
poate fi la fel de bine critic, deoarece spiritul critic al creato
rului este fatalmente disponibil pentru evaluarea creațiilor 
vecine. Răspunsul nu-î credem însă atît de categoric pe cît îl 
crede Gh. Grigurcu și la fel nici sentința asupra cărții lui Florin 
Manolescu, o „eroare" zice el, dar una din acele erori ce pot fi 
fecunde adăugăm noi. Exercițiul critic al autorului Teritoriului 
liric este mai echilibrat și mai puțin refractar în Idei și forme 
critice. Cînd scrie despre poeți, criticul Gh. Grigurcu este de 
mai multe ori poetul Gh. Grigurcu, adică acel intempes
tiv „spirit critic" ol creatorului de care ne vorbește, și rezul
tatele sînt uneori discutabile. Nu însă ș’ contestabile. Idei și 
forme critice este poate cea mai completă și cea mai sensibilă 
panoramă a personalităților critice de azi.

M. UNGHEANU
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TURNEUL TEATRULUI • ■

DRAMATIC DIN GALATI

//

de MOLIERE

Retrospectivă vida Geza

din uiumn șapte am și-au 
comentatori. începem cu o

întrea- 
de alt- 
teatru- 
fi tre- 
pentru

coeziunii, a concentrării asupra 
concluziilor, spectacolul Teatrului 

avut de cîști- 
teficiază de

Protagonistul, Gheor-

„AVARUL

na din primele piese 
teatru jucate în româneș
te a fost „Avarul", tra*  

dusă de un profesor de la 
școala lui Gheorghe Lazăr 
și reprezentată de elevii colegiu
lui Sf. Sava prin 1818. în a- 
cești. peste 150 de ani, de cînd 
figurează Molidre în repertoriile 
noastre, Harpagon a constituit 
marea încercare a marelui ac
tor de compoziție, maestru în ceea 
ce se cheamă arta caracterelor 
Clasicul arghirofil a prilejuit 
de-a lungul timpului creații an
tologice : Nicolae Soreanu, Iancu 
Brezeanu, Ramadan, Finteștea*  
nu. Aproape toți _____________
conturau tipul 
avarului în cu
lori întunecate 
tinînd de speci
ficul dramei, în 
registrul inter
pretativ al „A- 
varului" accen
tul cădea pe no
ta gravă, mai 
ales. Au fost, e 
adevărat, și 
spectacole unde 
comedia nu era 
de tot exclusă, 
poate din prici
na calității spe
ciale a prota
gonistului, de 
pildă, Grigore 
Vasiliu — Birlic.
Dar majoritatea 
portretizau în 
primul rînd viciul devastator 
al avaritiei, cu repercusiunile 
lui deplorabile mai ales față de 
cei din jur. Iată că reprezen
tația colectivului din Galați, 
pusă în scenă de Letitia Po
pa, vădește acum intenția de 
a oferi o satiră de moravuri în 
care ironia și comicul să existe 
predominant. Fără a aban
dona totuși filonul tragic al pie
sei, descoperit în implicații psi
hologice mai inedite în ce pri
vește personajul central. Firește, 
punctul de sprijin al întregii con
strucții rămîne Haroagon. Ju
mătate de spectacol corespunde 
însă mai degrabă spiritului ze
flemitor al lui Plaut — inspira
torul clasicului francez — umo
rului comediei latine și nu ri
gorii critice cu care ne-am obiș
nuit (Poate din pricina filiațiu- 
nii cu zgîrcitul lui Plaut pe sce
nă a stat tot timpul o găină ? 
Căci numai în „Aulularia" o 
năstrușnică galinacee descoperea 
comoara îngropată de Euclion...). 
în fine, regizoarea a recurs la 
întreg arsenalul comic al lui Mo-

lidre, existent desigur și în a- 
ceastă piesă : vioiciunea dialo
gului, comicul de limbaj, ticu
rile verbale, sau mai degrabă re
petările — aici binecunoscutul 
..fără zestre!“ Sau comicul de 
situații, prezent în prima parte 
cînd bătrînului i se întâmpla în- 
tr-adevăr multe : viclean, vrea să 
păcălească pe oricine; tiran, 
încearc^ să-i stăpînească pe toți. 
La fel, comicul declanșat de 
contradicția dintre aparență și 
realitate : Harpagon vrea să para 
generos și face invitații la masă, 
ori la plimbare cu caleașca, fără 
să cheltuiască nimic. în inten
ția actualei montări tocmai de

concluziilor, spectaco 
din Galați ar 
gat Echipa bcbi 
actori capabili să capteze pu
blicul prin unele creații no
tabile. " 
ghe V. Gheorghe, a înțeles do
minanta nouă a acestui specta
col și a reacționat corespunzător, 
în primul rînd masca, o figură 
răvășită de patimă, cu grijă și și
retenie ascunsă, privire vicleană, 
mereu atentă. Alura de păian
jen lacom, cu membrele în
covoiate n-a fost părăsită ; nici 
un moment 
tudinea de a

TIMIPVL
DV, ILBBED^
SESSS

a^ci ar trebui să pornească și 
latura tragică a personajului. 
Harpagon nu-și dezvăluie viciul, 
ci se căznește să-1 ascundă. El 
ar vrea să pară altul, dar setea 
de îmbogățire și avariția nu-1 
lasă, dominîndu-1 și chinuindu-i 
în așa 'măsură încît nu-și dă 
seama că de fapt se distruge. 
Ideea e interesantă : mutilarea 
sufletească, urmare a sclaviei 
față de bani, de obiecte și tot
odată sancțiune morală a rapa
cității. Ideea e interesantă, chiar 
mai relevantă prin semnificații 
pentru spectatorul contemporan 
decît chipul cămătarului din 
veacul al XVII-lea. Cu condiția 
însă ca asemenea ddee să fie im
pusă mai hotărît în spectacol; or, 
aici regizoarea o sugerează numai, 
fără să-și impună categoric punc
tul de vedere. Fără să treacă 
suficient de logic de la ironia 
și hazul stîmit de obsesia zgâr
ceniei din partea întîi a repre
zentației, la seriozitatea consecin
țelor ei, descrise ulterior. Deci 
cu un plus de efort în privința

în joc apti- 
împleti 

cui cu 
cui trebuie 
asemenea 
ționată.

comi- 
tragi- 

de
man- 

E1 a 
fost secondat de 
Ioana Ioniță, 
Ioana Citta Ba
ciu, Mihai Mi
hail și Dimitrie 
Bitang — „amo
rezii" care au 
evoluat în gene
re cu eleganță. 
Plină de umor, 
de personalita
te, înviorînd tot 
timpul atmosfe
ra, talentata ac
triță Stela Po
pescu - Temelie. 
O bună apariție 
comică a fost 
și Grigore Chi- 
rițescu.

echipă și-a făcut 
datoria; meritul 
din Galați de a 

peste emoții și trac

g 
lui 
cut r__  __ . . . .
a se prezenta în Capitală cu un 
spectacol dificil ca „Avarii" e 
incontestabil.

Așadar, piese de Moliere se 
joacă de la o vreme în Bucu
rești numai cu prilejul turnee
lor : anul trecut „Don Juan" 
prezentat de colectivul sibian, 
acum „Avarul" artiștilor găla- 
țeni. După „Vicleniile luiSca- 
pin‘‘, teatrele din Capitală, nu 
mai vădesc interes pentru cla
sicul secolului de aur ai come
diei franceze și, la drept vor
bind, nici pentru alți clasid. 
Nădejdea rămîne acum, proba
bil la Petroșani, unde se află 
în pregătire „Georges Dahdin . 
în lipsa alternativei, publicul 
bucureștean firește cel doritor să 
vadă o comedie de Moliere, va 
aștepta cu răbdare și încredere 
turneul teatrului din Valea Țiu
lui.

VIORICA TANASESCU

TEATRU
(Urmare din pag. I)

electronic, care fixează anterior 
scenele de lumină, reluate apoi 
identic în spectacol prin co
menzi date de această mirifică 
„memorie". Orga sonoră, cu 
cele 300 variante comandate de 
la un pupitru central, are siste
me de prelucrare a sunetelor de 
tot felul — efecte mono și ste
reo — sau alt gen de sunete

NATIONAL
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ce se rotesc în jurul întregii 
săli.» Dar despre dotarea tehni
că, de reală excepție, a noului 
teatru național, se va mai vorbi 
eu siguranță, în special cînd va 
fi dat în folosință integrai. 
Atunci spectatorii vor cunoaște 
și -însușirile 
sălii Studio, 
din arenă în 
ori italiană, 
mică va deveni,

I
privile- << I 
ezită a |

I
I
I
I
I
I
I

epenaenței in juaecara critica ■ 
cartea lui Nicolae Manolescu z? I 
dintr-un unghi de vedere per- I

independent, indiferent de cele mai multe ori 
deja acreditate. El are o reala plăcere de a 
se cabrează adesea sub formule neaștep- 
: „Subtextul efite invadat de sonuri melancolice 
ca un parc*  scrie el la ah moment dat Căli- 

altcinefa se complace în a

PRO ȘI CONTRA
VÎLCEA:

Decada 
artei 
culte

Cea de a treia ediție__ ____ _ ___  ___  a 
Decadei artei culte, desfășu
rată recent sub egida Comi
tetului municipal de cultură 
și educație socialistă Rm. 
Vîlcea, cu largul și compe
tentul sprijin al Centrului 
județean de îndrumare a 
creației populare și a miș
cării artistice de masă, a 
constituit o reușită.

Inițiatorii ei s-au dovedit, 
după opinia noastră, inspi
rați. Concertele de muzică 
simfonică și de cameră au 
alternat, fericit cu spectaco
lele de teatru și cu verni
sajele expozițiilor de artă 
plastică și fotografică. Deca
da a prilejuit totodată 
fructuoase schimburi de ex
periențe cu colective repre
zentative pentru arta ama
toare din țară și de peste 
hotare.

Dintre cele șapte arte, 
mai bine reprezentată în 
cadă a fost muzica. Au 
tut fi ascultate formații 
înalt nivel interpretativ 
Madrigalul ..Moravia" 
Kromeriz (Cehoslovacia), 
chestra Filarmonicii de ,

ce au lipsit de pe agenda 
manifestării poezia și dansul, 
a căror audiență în rîndurile 
publicului este notabilă. în 
Vîlcea nu lipsesc nici poeții 
de talent (ne gîndim la Flo
rina Mitroi, George Tărnea 
sau Lucian Avramescu). nici 
recitatorii — unii din ei lau- 
reați ai competițiilor republi
cane — nici slujitorii dăruiți 
ai zeiței Terpsinora. Ne a- 
mintim, în acest sens, de ex
celenta prezență, la un festi
val din primăvară a forma
ției de dans modern a Școlii 
populare de artă.

Dar acestea sînt amănunte. 
Dacă am regretat ceva, la 
sfîrșitul acestor zece zile 
pline, a fost faptul că deca
da ----- *
pe

are loc... o singură dată 
an. Dar, cine știe ?

DORU MOȚOC

Poezia
la estradă

cea 
de- 
pu- 
de 
ca 

din 
or- 

uuvollu ______  _  stat
din Sibiu, dirijată de Henri 
Selbing, soliști de superioa
ră ținută, alături de tineri 
muzicieni, care reprezintă 
certe promisiuni. Reperto
riul a fost, de asemenea, ju
dicios alcătuit, prilejuind în- 
tîlniri de neuitat cu muzica 
lui Beethoven, și a altor ti
tani. precum și cu creația 
unor compozitori moderni. 

Teatrul a fost și el pre
zent în cadrul Decadei vîlce- 
ne cu două excelente spec
tacole. Primul a fost cel al 
Teatrului popular din loca
litate cu recenta sa premie
ră, comedia „Interesul gene
ral" de Aurel Baranga, rea
lizare de un nivel artistic cu 
totul deosebit, datorată regi
zorului D.D. Neleanu de la 
Teatrul Mic din București. 
CeL de al doilea spectacol 
un “„coupe" intitulat „Eterna 
prostie... eternă comedie ? 
conceput și regizat de Const. 
Codfescu, a fost oferit publi
cului vîlcean de către colec
tivul Teatrului popular din 
Mediaș. Adăugind la acestea 
excelentul spectacol al ace
luiași colectiv cu „Prințesa 
Turandot" de Gozzi — dedi
cat micilor spectatori — a- 
vem imaginea completă a 
prezenței teatrului în cadrul 
Decadei vîlcene. Dacă ab
sența din programul Decadei 
a unor manifestări dedicate 
cineamatorilor este întrucit- 
va explicabilă, (dar nu și 
normală) dat fiind statutul 
încă incert al cineclubunlor 
și deficiențele în asigurarea 
acestora cu peliculă, apara
tură adecvată și baza mate
rială necesară prelucrării. — 
n-am înțeles, în schimb, de

publicul 
la bor- 
dansuri, 
— spe-

Cu ale sale „Corăbii pen
tru dumneavoastră**,  Teatrul 
de estiadă din Ploiești a... an
corat in Capitală pentru o 
nouă confruntare cu 
bucureștean. A adus 
dul corăbiei, cîntece, 
monologuri, scheciuri
cil consacrate ale genului — 
care, din totdeauna au avut 
menirea să destindă, să înve
selească umorul mergînd a- 
desea pînă la satiră, iar ca 
partener în criticarea năravu
rilor fiind luată însăși opinia 
publică.

Din spectacolul ploieștean

tu a lipsit firește „specificul" 
jstradei, racilele unor menta- 
ități și deprinderi anacronice 

fiind combătute cu mijloace
le amintite. Ceea ce a adus 
nou, însă, acest spectacol, 
este o idee poetică inspirată, 
convertită în metaforă. Căci 
„corăbiile" pe care s-au îm
barcat actorii sînt corăbii de 
visuri, corăbii ale tinereții, 
sînt tot atît ea chemări la în
făptuirea, cu un ceas mai de
vreme, a idealurilor noastre 
comuniste.

Și iată că estrad-a — acest 
gen oare nu și-a pierdut ad
miratorii a căpătat acea 
notă de lirism reconfortant, 
de meditație necesară asuprit 
propriului nostru destin. Pen
tru că fiecare din noi — su
gerează spectacolul — e cîr- 
mctul propriei sale corăbii.

Fără îndoială că valoarea 
metaforică pornește de la 
text, aparținînd lui Mihai Is- 
piiescu și Al. Anastasescu 
(versuri Corneliu Șerban), un 
text ce a prilejuit regizorului 
Al. Bocăneț să urce în „co
răbii", și să ducă la „țărmul 
de aur**  atit colectivul de in
terpret cit și publicul. Sintem 
obișnuiți ca estrada să ne o- 
fere multă mișcare — și în 
acest sens nu am fast pe de
plin satisfăcuți —, dar poate 
nu întâmplător -■ regizorul a 
condus spectacolul spre un 
„mers" mai lent, tocmai pen
tru a ne da răgaz să gîndim 
în „chip adine , cum decla
ră în programul de sală, la 
toate sensurile asupra cărora 
textul ne invită să medităm.

Muzica, semnată de Jon 
Cristinoiu, e o fericită reîn
tâlnire cu talentatul compozi
tor Coregrafia lui Cornel Pa
triciii a punctat, sugestiv, i- 
deea unei lumi plutind pe 
nave de visuri.

Despre interpreți — tot
deauna ei rămîn la urmă — 
notăm succint: prezențe a- 
greabile, omogenitate. „Coră
biile" de pe Valea Prahovei,

au găsit pe malul Dîmboviței 
un public primitor, receptiv 
și exigent, care știe să a- 
plaude.

NICOLINA GARICI

Nedumeriri
sub pavăza

și sigiliu
într-un chenar din pagina 
II-a a ultimului număr din

S. TUDOR

a -
„Luceafărul" ni se oferă sub 
titlul RĂSPUNS un cunoscut 
poem „Poate că este ceasul". 
Să fie RĂSPUNS un început 
de antologie ? Să fie atunci 
numele ei un capriciu ? Mis
terul nu poate fi ușor dezlo- 
gat pentru că iată ce anume 
citim într-o sumară introdu
cere : „în loc de orice alt 
răspuns la adresa penurieî și 
insinuării agresive, reprodu
cem acest splendid poem 
scris de Tudor Arghezi. he
raldică flamură, pavăză și 
sigiliu".

Vorbe mari, vorbe frumoa
se într-un fel, dar care nu 
știm ce vor să însemne îna
intea tulburătorului poem. 
Despre ce penurie e vorba ? 
O fi una a ideilor ? O fi o 
discretă atenționare asupra 
crizei de combustibil pe plan 
mondial ? Și pe urmă, pen
tru ce fel de „insinuări agre
sive" (ale cui ? de unde ? că
tre cine ? de ce ? de cînd ? 
pină cînd? în ce fel?) versul 
arghezian devine subit „pa
văză și sigiliu" ? Nu cumva 
Virgil Teodorescu se ascunde 
după statuia lui Tudor Ar
ghezi încercînd să-1 implice 
pe genialul înaintaș într-un 
incident de azi. de ieri ? E 
adevărat că Tudor Arghezi 
era mai pregătit pentru ase
menea turnire, dar acesta nu 
e — nu-i așa ? — un motiv 
să-1 deranjăm pe marele 
poet. Dezerțiunea în spatele 
figurilor ilustre poate fi o 
soluție, dar nu cea mai re
comandabilă.

Virgil Teodorescu, semna
tarul misterioasei și în ace
lași timp nelipsitei de mo
destie introduceri, nelipsită 
modestie pentru că numele 
domniei sale e tipărit cu o 
literă sărbătorească față de 
cel al îndrăgitului poet, pare 
a se lăsa greu sau deloc în
țeles.

Rămînem totuși la impre
sia că nu e Vorba de altceva 
decît de o antologie cu un 
titlu pe gustul atît de claru
lui — nu-i așa ? — poet Vir
gil Teodorescu, pe seama că
rui iscălituri ne putem aștep
ta să apară în curînd, în fața 
diversității penurieî și adver
sității pe care —- oricum, nu ? 
— le ridică viața, și „Lucea
fărul" și „Mirabila sămînță" 
și „După melci" și „Lacus
tră". Ba, dacă n-ar deranja 
din motive lesne de intuit, 
chiar și „Lupta cu inerția"...

Poemul arghezian oferea 
orgoliosului său prefațator 
ad-hoc o șansă, ..Păstor de 
crizanteme, profeți pentru 
furnici". Opțiunea se pare că 
a fost făcută.

i

i

arhitectonice ale 
care se schimbă 

scenă elizabetană, 
Atunci cînd Sala 

___  . - ____ așa cum e 
destinată, un fructuos laborator 
de încercare a valorilor noii 
noastre dramaturgii, a diverse
lor modalități de exprimare ar
tistică. Desigur, această dată nu 
e prea îndepărtată ; poate chiar 
în stagiunea actuală, Naționalul 
va primi, în toate cele trei săli, 
2.000 de spectatori, seară de 
seară. Dar, deocamdată, să lă
săm descrierea tuturor detalii
lor acestei impresionant^ con
strucții pentru a consemna cu 
emoție evenimentul însuși, des
chiderea porților la noul nostru 
Național. Eveniment datorai 
sprijinului material al statului 
nostru, interesului spiritual ai 
partidului față de o instituție 
ce-i revin mari răspunderi în 
dinamizarea vieții spirituale a 
întregului public.

Evenimentul, important pen
tru întreg teatrul românesc, a 
prilejuit creatorilor de la Națio
nal reafirmarea un6r comanda
mente de prim ordin, asumate 
în acest moment însemnat. în- 
cepind cu directorul și conti- 
nuind cu ceilalți realizatori, toți 
își declară adeziunea pentru un 
teatru militant, cu consecințele 
implicite : prioritatea piesei ro
mânești aleasă cu. exigență, 
permanența repertorială a dra
maturgiei originale ca și a celei 
universale. transpuse într-un 
limbaj scenic apt să revigoreze 
relația directă cu tradiția ; in
cluderea in repertoriu a piese
lor contemporane, de inspirație 
umanistă și revoluționară. Tea
trul militant, asociat în con
cepția echipei de la Național cu 
opțiunea pentru un teatru viu, 
în permanentă mișcare și sin
cronizare cu cele mai moderne 
cuceriri ale gîndirii. Mobilul 
educativ e precizat astfel de 
directorul acestui teatru, Radu 
Beligan : „Credința noastră e că 
Naționalul care poartă răspun
derea calității și gustului spec
tatorilor are îndatorirea de a 
îmbogăți și aprofunda formele 
de atragere- și educație a pu
blicului, mai ales ale publicu
lui tînăr, ale acelui public de 
care depinde eiua de mîine a 
teatrului și, în general, a 
turii, consoiidîndu-și simțul 
lorii, amintindu-i reperele 
aur ale literaturii și artei, 
suflețindu-i pasiunea medita
ției politice și a responsabili
tății morale, civice".

Așa dar. cind gongul 
a treia oară, se va 
spectacolul consemnat 
dintîi pagină din istoria noului 
.Național. De fapt, două specta
cole, pregătite cu rîvnh, cu emo
ție, cu dăruire, de întreg colec
tivul teatrului ; în distribuție 
figurează toate generațiile de 
actori, de la societari pînă la 
ultimul stagiar. „Apus de soare" 
de Delavrancea. în regia Ma- 
rietei Sadova și „Simfonia pa
tetica" de Aurel Baranga des
chid seria de reprezentații a 
Naționalului bucureștean. Serie 
începută în seara de decembrie 
a anului 1852 la Teatrul cel 
Mare, cînd răsuna înt^a oară 
pe „prima scenă" a Bucureștiu- 

• lui frumoasa noastră limbă româ
nească...
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TORINO NEGRU : Excelsior (o- 
rele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) ; Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45) ; Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18 15 ;20.30) .

VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa
tria (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

MARELE VALS : Luceafărul 
(orele 8,30 : 11,30 ; 14,30 ; 17.30 ;
20.30) ; Capitol (orele 8,30 ; 11.30 ;
14.30 ; 17.30 : 20,30).

ÎNTIMPLARI CU COSA NOS
TRA : Scala (orele 9; 11.15; 13.30;
16.15 ; 18,45 ; 21) ; București (orele
8.45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21);
Favorit (orele 9.15 ; 11,30 ; 13 45 :
16 ; 18.15 ; 20,30).

FATA DIN ISTANBUL: Festi
val (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18 30) 
20,45).

JULIANE : Lumina (orele 9,30 ț 
12 ; 14.30 ; 17,30 ; 20.30).

MORGIANA : Central (orele
9.15 ; 11.30 ; 13.45 : 16 ; 18,15 ;
20.30) .

PETRECEREA : Victoria (orele
8.45 ; 11 ; 13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45).

CORTUL ROȘU : Doina (orale
8.45 ; 13.45 ; 17,15 ; 20) la ora 11,30 
desene animate pentru copil.

EVADAREA : Dacia (orele 9 ?
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE : Grivița (orele 9 ; 11,15 : 
13.30: 16; 18.15; 20.30); Aurora 
(orele 9 : 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15) .

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Viito
rul (orele 16 ; 18 ; 20).

MONTE CARLO : Timpuri Noi 
(orele 9.15 — 20,15 în continuare).

ÎN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE î Giulești (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

ULTIMELE ȘASE MINUTE î BU- 
cegi (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Lira 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; Arta
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

ANATOMIA DRAGOSTEI î Pa
cea (orele 15.S0 ; 17,45 ; 20).

MISIUNEA SECRETĂ A MAIO
RULUI COOK: (orele 9; 1115:
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Gloria
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 ;
20.30)

CU CĂRȚILE PE FATĂ : Infră- 
țirea (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

îoo de lei : cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,15)

B; iXIa SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL : Drumul Sării (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20.15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Mun
ca (orele 16 ; 18 ; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Ferentari (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

MONOLOG: Rahova (orele
15.30 : 18 : 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

LOVE STORY s UNIREA (orele
15.30 ; 18 : 20.15).

OMUL DIN LĂ MANCHA : Vol
ga (orele 9,30 ; 12.15 ; 15 ; 17.45 ; 20,15).

PROGRAMUL IU

9.00 — Știri ; 9.05 — Incognito
— program de varietăți muzicale :
9.55 — Melodia zilei •. „Undeva" de 
Marius Teicu ; 10,(W— Divertis- 
club ; 11.00 — Știin“ șl tehnică ;
11.10 — Profil pe portativ : Gheor
ghe Roșoga : 11,30 -r- Pentru prie
tenii magnetofonului— muzică din 
opere ; 12.00 — Transmisiuni di
recte din țară ; 12,10 — Invitație 
îri fonotecă ; 12,55 — Melodia zi- 
leP; 13,00 — închiderea emisiunii ; 
17.00 — Știrile după-amiezii ; 17.05
— Alo, Radio ? — muzică ușoară 
Ja cererea ascultătorilor ; 18,00 — 
Șapte zile, șapte arte. Cinema ;
18.10 — Muzică simfonică daneză ;
18.55 — Melodia zilei ; 19.00 — în
direct... de la Clubul „Sanitas" al 
Ministerului Sfinfității ; 19.30 —
Știri : 19,35 — Casa de discuri 
„State Side" ; 20.00 — Teatru ra
diofonic : „Pacea" de Arlstofan ; 
20.40 — Pagini din opere : 21.00 — 
Radio-super-top. Muzică ușoară 
românească ; 22.00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport ; 
22.30 — Melodia zilei : 22,35 — Ve
dete ale muzicii ușoare ; 23.15 — 
Poetica. Werner Bossert ; 23.20 —
Muzică din operete ; 23,55—24.00 — 
Ultimele știri.

PROGRAMUL 1

T

cui
va- 
de 
în-

va suna 
prezenta 

în cea

P.oo — curs de limbă engleză. 
Lecția 70 ; 9.30 — Curs de limbă 
germană. Lecția 72 :■ 10,00 — Te
lex ; 10,05 — Avanpremieră ; 10,10 
— Cărți Și idei ; 10.30 — Telecine- 
mateca. Ciclul Gerard Philipe" : 
,.Jucătorul". Regia : Claude Autant 
Lara ; 12.00 — Telejurnal ; 16,00— 
17,00 — Teleșcoală ; 17.30 — Emi
siune în limba maghiară ; 18.30 — 
Telex ; 18,35 — Film documentar : 
Vietnamul de Sud. O aniversare 
eroică ; 18,45 — 1001 de seri Pe 
Programele- I și II în jurul orei 
19.00 transmisiune directă a festi
vității de inaugurare a noului edi
ficiu al Teatrului Național „Ion 
Luca Caragiale" și a spectacolului 
organizat cu acest prilej. în 
pauză telejurnal. în încheierea 
programului, Telex.
PROGRAMUL II

17,30 — Telex : 17.35 — Film pen
tru tineret : „Colega mea. vrăji
toarea". O producție a studiouri
lor cinematografice cehoslovace ; 
18.45 — Povestea unui cîntec. 
Vechi melodii vîlcene interpretate 
și comentate de Gheorghe Bobe! 
din Bărbătești.

Opera Română ; STUDIO DE 
BALET — ora 19 ; Teatrul de O- 
peietă : MĂTUȘA MEA FAUS
TINA — ora 19,30 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : ÎNTRE NOI DOI
N-A FOST DECÎT TĂCERE — ora 
20 ; (Sala Studio) : PUTEREA ȘI 
ADEVĂRUL ora 20) ; Teatrul ,.C. 
I. Nottara" (Sala Magheru) : BU
NA SEARA, DOMNULE WILDE
— ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
NICNIC — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30 ; Tea
trul Giulești ; CASA CARE A 
FUGIT PE UȘA - ora 19,30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : LOZUL 
CEL MARE — ora 19,30 ; Teatrul 
..Ion Vasilescu" : O FATA IRE
PROȘABILA — premieră — opa 
19,30 . Teatrul Țăndărică (Sala Vic
toria) : O POVESTE CU CÎNTEC
— Ora 17 ; NOCTURN DANS CON
TEMPORAN — ora 21,30 ; Ansam
blul „Rapsodia Română" : CON
CERT DE MUZICA POPULARA 
ROMANEASCĂ — ora 19.30 ; Cir
cul ,.Globus" : GALA ACROBAȚI
LOR (Spectacol internațional) — 
ora 19,30.
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COMITETULUI CENTRAL AL FRONTULUI 

NAȚIONAL DE ELIBERARE 

DIN VIETNAMUL DE SUD
Cea de-a.XIII-a aniversare a creării Frontului Național de 

Eliberare din Vietnamul de Sud constituie un prilej plăcut de 
a vă adresa dumneavoastră și eroicei ipopulații sud-vietnameze 
cele mai calde felicitări și salutul nostru de solidaritate fră
țească.

Constituirea, în urmă cu 13 ani, a Frontului Național de Eli
berare — expresie a voinței și_aspirațiilor profunde ale popu
lației sud-vietnameze — a marcat o nouă etapă, superioară, în 
lupta pentru salvgardarea intereselor naționale și realizarea de
plină a năzuințelor sale.

Lupta eroică și plină de sacrificii a poporului vietnamez, vic
toria istorică obținută prin semnarea Acordului de încetare a 
războiului și restabilire a păcii în Vietnam sint o dovadă că in 
zilele noastre forța armată nu poate infringe voința unei na
țiuni de a-și hotărî singură destinele, de a trăi în libertate și 
independență.

Frontul Unității Socialiste și întregul popor român își reafirmă 
și cu această ocazie solidaritatea și sprijinul față de eforturile 
glorioasei populații sud-vietnameze în vindecarea rănilor războ
iului, pentru dezvoltarea sa economică și socială de-sine-stă- 
tătoare pe calea progresului și prosperității.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de strînsă prietenie 
dintre Republica Socialistă România și Republica Vietnamului 
de Sud se vor dezvolta continuu în folosul celor două popoare, 
al unității forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii și colaborării 
în lume.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
DIN

REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

CONSTITUIREA COMISIEI INTER- 
GUVERNAMENTALE ROMÂNO-MONGOLE 

DE COLABORARE ECONOMICĂ 
Șl TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Miercuri s-a încheiat la Bucu
rești Acordul între guvernele 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Mongole 
privind constituirea Comisiei 
interguvernamentale româno- 
mongole de colaborare economi
că și tehnico-științifică.

Documentul a fost semnat de 
Janos Fazekas, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române în comi
sie. și de D. Gombojav. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele părții mon
gole în comisie.

Comisia interguvernamentală 
constituita are . ca . sarcină 
examinarea posibilităților de 
lărgire și diversificare a relați
ilor economice și tehnico-știin- 
țifice româno-mongole, conve
nirea și finalizarea acțiunilor 
de colaborare și cooperare eco
nomică, reciproc avantajoase.

In cursul tratativelor care au 
avut loc intre delegațiile guver
namentale ale celor două țări, 
a fost examinat modul de des
fășurare a schimburilor recipro
ce de mărfuri, evidențiindu-se 
faptul că acestea cunosc o evo
luție ascendentă. Prevederile a- 
cordului comercial de lungă du
rată au fost depășite pe perioa
da 1971—1973 cu peste 60 Ia 
sută, iar volumul livrărilor re
ciproce de mărfuri, convenit 
prin protocolul comercial pe 
anul 1974. prevede o creștere cu 
peste 20 la sută țață de realiză- 
rile preliminate pe anul 1973. De 
asețnenea, cele două delegații 
guvernamentale au apreciat po
zitiv rezultatele obținute pina in 
prezent de organele centrale de 
planificare in activitatea de 
coordonare a planurilor de dez
voltare a economiilor naționale 
pe perioada 1976—1980. stabilind 
programul de lucru în vederea 
extinderii în continuare a co
laborării și cooperării economi
ce și tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă Romania și 
Republica Populară Mongolă. 
Totodată, s-au definitivat con
tractele privind dezvoltarea și 
modernizarea, în colaborare cu 
România, a unei secții de trico
taje în orașul Ulan Bator, pre
cum și acordarea de către partea 
română a asistenței tehnice 

pentru montarea și exploatarea 
acestui obiectiv.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de înțelegere reciprocă.

în cinstea delegației guverna
mentale mongole, Janos Fazekas 
a oferit o masă, iar Giambyn J. 
Niamaa, ambasadorul R. P. 
Mongole la București, un dineu.

în timpul șederii în țara noas
tră. delegația mongolă a vizitat 
unele obiective economice și 
social-culturale.

• ÎN URMA TRADIȚIO
NALEI ANCHETE inițiată de 
ziarul „Sportul44 în rîndul ci
titorilor săi și a iubitorilor de 
sport din țara noastră, titlul 
de cel mai bun sportiv al a- 
nul-ui 1973 a fost atribuit te- 
nismanului Ilie Năstase, în
vingător în 17 concursuri in
ternaționale. „Marele premiu 
F.I.L.T.44 și în „Turneul cam
pionilor". Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ivan Pat- 
zaichin — caiac canoe și Si- 
mion Cuțov — box.

Astăzi după-amiază în sala 
Palatului Republicii Socia
liste România va avea loc 
festivitatea decernării tro
feelor celor mai buni 10 
sportivi români pe anul 1973. 
Festivitatea va prilejui ama
torilor de sport întîlnirea cu 
cei mai buni sportivi la cele 
40 de ramuri practicate în 
țara noastră.

• ASE AR A LA MIERCU
REA CIUC, a avut loc a 
doua întîlnire internațională 
de hochei pe gheață dintre 
selecționata divizionară și 
formația cehoslovacă Slezan 
Opava. Jocul a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate : 
3—3. în prima întîlnire, ho- 
cheiștii români obținuseră 
victoria cu scorul de 4—3.

• RALIUL AUTOMOBI
LISTIC internațional „Iarna 
rusească4* *,  desfășurat pe un 
traseu în lungime de 3 500 
km. s-a încheiat la Minsk 
cu victoria echipajului bul
gar alcătuit din Ilia Ciubri- 

• Biblioteca municipală Bucu
rești „Mihail Sadoveanu44 are ca 
invitat astă seară, la orele 18,00 
în cadrul salonului literar („pa
triei, Partidului — inima și ver
sul meu**) pe poetul Alexandru 
An-drițoiu. • Teatrul „Ion Va- 
silescu44 programează premiera 
cu _,0 fată imposibilă** de Vir
gil Stoenescu. • „Omagiul maeș
trilor muzicii românești*4 se 
cheamă concertul de muzică de 
cameră, susținut în Sala mică a 
Palatului de interpreti de pri
mă mină, sub bagheta lui Radu 
Cozarescu. în program : Enescu, 
P. Cohstantinescu, Marțian Ne
grea, Zeno Vancea. Ion Dumi
trescu. • Opera română dis
tribuie în studioul de balet din 
astă seară pe Magdalena Popa, 
Elena Dacian, Mihaela Crăciu- 
nescu, Aurora Rotaru. Ștefan 
Bănică, Pavel Rotaru, Amatto 
Checiulescu. • Dezbaterea pro
fesională de la Casa Ziariștilor 
are ca temă Cartea politică și 
critica de specialitate44. Invitat : 
Walter Roman, directorul Edi
turii politice. « în librăria Edi
turii „Cartea Românească44 are 
loc prima difuzare a volumului 
„Frumos e în septembrie la Ve
neția44 de T. Mazilu.

landa), Comerț (Turcia), Wolf 
(R.D. Germană), Kclemen 
(Ungaria) etc.
• REPREZENTATIVA DE 

HOCHEI PE GHEAȚA a 
Bulgariei a susținut un meci 
de verificare la. Sofia în 
compania formației S. C. 
Miercurea Ciuc. Gazdele au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 13—1 (5—0, 3—0, 5—1). 
în echipa română nu au e- 
voluafc jucătorii incluși în lo
tul reprezentativ.
• DUPĂ O ÎNTRERUPE

RE de patru ani a activității 
sportive de mare performan
ță, fostul campion olimpie 
Leonid Jabotinski și-a făcut 
cu succes reintrarea în con
cursurile celor mai valoroși 
halterofili sovietici, clasîn- 
du-se pe primul loc la cate
goria supergrea în cadrul 
„Cupei U.R.S.S.**, desfășura
tă la Tuapse. Leonid Jabo
tinski s-a situat pe locui în- 
tîi, Ia totalul celor două sti
luri — 395 kg și a stabilit un 
nou record mondial la stilul 
„smuls** cu 183,500 kg. Ve
chiul record, realizat recent 
de vest-germanul Rudolf 
Mang, era de 183AI0 kg.

La celelalte . categorii, vic
toria a revenit următorilor 
sportivi : Ghenadi Petrov — 
225 kg ; Rafail Belenkov — 
247,500 kg ; Iuri Goulubtov, 
— 262, 500 kg ; Vadim Iaku- 
nin - 297,500 kg : Valentin 
Mihailov — 320 kg ; Vladimir 
Rîjenkov — 357,500 kg : Da
vid Rigert — 367,500 kg și 
Valeri Iakubovski — 380 kg.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE al Republicii Socia
liste România. George Maco- 
vescu, a plecat miercuri dimi
neața în Republica Populară 
Polonă, într-o vizită oficială, la 
invitația ministrului afacerilor 
externe al acestei țări, Stefan 
Olszowski.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. George Macovescu a 
fost salutat de Vasile Gliga și 
Cornel Pacoste, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe, pre
cum și de Edward Rokicki, în
sărcinat cu afaceri a.i. al R.P. 
Polone la București.

A fost, de asemenea, prezent 
Ferenc Martin, ambasadorul 
R.P. Ungare în țara noastră.

★
în aceeași zi, ministrul aface

rilor externe al României a so
sit la Varșovia. Oaspetele ro
mân a fost întîmpinat de Ștefan 
Olszowski, ministrul afacerilor 
externe ai Poloniei, S. Trempc- 
zynski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Aurel Duca, ambasadorul Româ
niei în Polonia și membri ai 
Ambasadei.

• CU PRILEJUL CELEI 
DE-A XIII-A ANIVERSARI a 
creării Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de Sud, 
Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România. Uniunea Tinere
tului Comunist și Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul 
național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez și 
Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa au 
adresat telegrame de felicitare 
organizațiilor similare din Re
publica -Vietnamului de Sud.

• IN ZILELE DE 17—19 DE
CEMBRIE au avut loc, la Bucu
rești, lucrările celei de-a Vil-a 
sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-ceho- 
slovace de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

Protocolul sesiunii Comisiei 
mixte guvernamentale a fost 
semnat miercuri dimineața de 
președinții celor două părți în 
Comisie — Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste 
România, și Jan Gregor, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

• LA 19 DECEMBRIE a pă
răsit Capitala Aii Zakaria Al 
Ansari, ambasadorul Kuweitu
lui la Moscova, reprezentant al 
șeicului Sabah Al Salem Al 
Sabah, emirul statului Kuweit.

kov și Kiro Kirov, care au 
pilotat un automobil „Re
nault**.  pe locurile doi și trei 
s-au clas it echipaje sovieti
ce. pe mașini „Moskvici-412**.  

în clasamentul pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de 
selecționata U.R.S.S., urma 
tă de Bulgaria, Polonia, 
R.D. Germană, Cehoslovacia 
și Ungaria.

• ÎN MECI RETUR con- 
tînd pentru preliminariile 
campionatului mondial de 
fotbal, miercuri la Atena., 
echipa Iugoslaviei a învins 
cu scorul de 4—2 (2—2), se
lecționata Greciei. Deoarece 
în această grupă au termi

nat Ia egalitate pe primul 
loc echipele Iugoslaviei și 
Spaniei, cele două formații 
urmează să susțină un meci 
de baraj.

• DUPĂ CUM SE ȘTIE, 
la 25 august 1974, va începe 
Ia Havana prima ediție a 
campionatului mondial de 
box pentru amatori. (Indivi
dual). în urma unei ședințe 
a comitetului director de pe 
lingă forul internațional care 
a avut Ioc la Varșovia, au 
fost desemnați arbitrii-jude- 
cători ce vor oficia la aceste 
campionate. Printre ei figu
rează : Constantin Chiriac 
(România), Zecev (Bulgaria), 
Mascot (Franța), Brill (O-

LUCRĂRI DE DIPLOMA
„De la cravata roșie 

la carnetul U.T.C."
Comitetul județean Ilfov 

al U.T.C. inițiază, împreună 
cu .organizația pionierilor, o 
serie de activități cu carac
ter politico-ideologic. Una 
dintre acestea, ce se bucură 
de bună audiență în rîndul 
tineretului școlar, este și 
cea desfășurată sub forma 
meselor rotunde sub generi
cul „De la cravata roșie la 
carnetul U.T.C.**.  Elevii cla
selor a Vl-a și a VII-a 
schimbă opinii cu activul 
U.T.C. de la clasele mai 
mari în legătură cu princi
palele preocupări ale orga
nizației de tineret. Sint in
vitați la dezbateri activiști 
ai Comitetului județean 
U.T.C., reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și 
de stat, o asemenea masă 
rotundă a avut loc, ieri, la 
Dragomirești Vale, continu- 
înd seria celor de la școli
le generale Gruiu, Hotare
le, prundu, Mînăstirea, Bu- 
dești. Ghimpați, nr. 5 și 6 
Oltenița, nr. 1 Giurgiu, nr. 
2 Urziceni.

Complexul hotelier 
„Capitol"

Ieri s-a inaugurat la Brașov 
un nou complex hotelier, „Ca
pitol4*,  care dispune de 350 de 
locuri de cazare, în camere cu 
2 paturi, un restaurant cu 450 
locuri, un snek-bar cu 90 locuri, 
un magazin de desfacerea măr
fii pe valută și, nu peste mult 
timp, Ia parter, un restaurant
cu autoservire. Acestui debut 
brașovean în sezonul turistic de 
iarnă se adaugă renovările și 
modernizările braseriei Postăva
rul și a cramei „Cerbul carpa
tin44.

Alo, aici Severinul...
De curînd s-a încheiat con

cursul pentru cea mai bună te
lefonistă, desfășurat sub auspici- 
le Direcției generale P.T.T.R., U- 
niunea generală a sindicatelor pe 
ramură și U.T.C. Din cele 108 
finaliste (la fazele anterioare au 
participat circa 11000 de fete), 
cea mai pregătită teoretic și 
practic s-a dovedit Maria Trocan 
de la Oficiul P.T.T. nr. 1 din 
municipiul Drobeta Tuinu-Seve- 
rin. Pentru această performanță 
a ei, tovarășii de muncă au pri
mit-o cum se cuvine, oferindu-i 
și un premiu de 2 500 lei și ri
dicarea la o gradație superioară 
a salariului.

VASILE MOROȘAN

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

ANUAL DE DEBUT 
ÎN VOLUM AL 

EDITURII EMINESCU
Au fost desemnați, în sfîrșit, 

cîștigătorii concursului anual de 
debut lansat de Editura Emi- 
nescu. Din cele 1300 de manu
scrise prezentate, un juriu com
petent, format din Constantin 
Chiriță, Ov. S. Crohmălniceanu, 
Șt. A. Doinaș, Nicolae Dragoș, 
Laurențiu Fulga, George Ivașcu, 
Ion Hobana, Mircea Iorgulescu, 
Nicolae Manolescu, Aurel Mar
tin, Al. Piru, Virgil Teodorescu, 
Dragoș Vrînceanu, a decernat ur
mătoarele premii: Roman — nu
velă — povestire. Premiul I: 
„Caii de la Voroneț" (Doru Da- 
vidovici — ofițer de aviație — 
București), premiul II — „Noi 
și pămîntul" (Dumitru Buznea, 
ziarist, Piatra Neamț), premiul 
III — „Colivia" (Mathe Ștefan, 
asistent medigal, Sibiu), mențiu
ne -— „Să arunci cu pietre în 
soare" (Florin Bănescu medic, 
Arad). Poezie : Premiul I: „Ele
gie pentru puterea orașului" 
(Mircea Florin Șandru, redactor, 
București), „Neîmblînzită ca o 
stea lactee" (Carolina Ilinca, 
studentă, București) ; premiul II 
„Patria" (Dinu Adam, student, 
București); premiul III „Oglinzi 
în rouă" (George Florin Cosma, 
student, București) ; reportaj: 
Premiul III „Pe Argeș în sus" 
(Dan Bițică, ziarist, Pitești/; 
Mențiune : „Cu fața spre lume" 
(Pavel Perfil, redactor la „Scîn- 
teia tineretului"). '

Pentru următoarele 24 de ore 
Institutul meterologic comuni
că : vremea în încălzire, cer va
riabil, mai mult senin noaptea. 
In vestul țării ploi slabe. Vînt 
slab pînă la potrivit dinspre 
sud-vest. Minimele vor oscila 
între —10 și zero grade, local 
mai coborite, iar maxirhele în
tre +3 și 4-13 grade. Dimineața 
și seara ceață.

(Urmare din pag. I)

deri. Amintim doar unul: 
„Folosirea sistemelor de timpi 
predeterminați în organizarea 
raționallă a muncii. '

O situație identică poate fi 
întîlnită și Ia secția Contabili
tate a Facultății de studii eco
nomice din Craiova. Aici lucră
rile de diplomă ale absolvenți
lor dau prioritate aspectelor 
actuale din domeniul contabili
tății cum ar fi metodele moder
ne de calcul pentru prețul de 
cost : standard-cost, metoda 
normativă, tarif-oră-mașină etc. 
S-a ținut cont de specificul uni
tăților economice din zona 
Olteniei și în acest scop au fost 
consultate numai anul trecut 
peste 100 de întreprinderi din 
zonă : la Craiova. Pitești, Cala
fat, Slatina, Petroșani, Hune
doara etc. S-a urmărit ca su
biectele propuse să nu se repete 
de la un an la altul ; să fie 
satisfăcute pe cit este posibil 
toate cererile venite' pe adresa 
facultății din partea întreprin
derilor.

Oare singura destinație pe 
care o pot lua aceste titluri 
traduse în lucrări este memoria 
impersonală a arhivei (indife
rent dacă este arhiva facultății 
sau a întreprinderii) ?

,,în urmă cu doi ani de zile 
— ne-a spus tovarășa Georgeta 
Dumitru, profesor doctor la 
Facultatea de economia produc
ției, catedra Conducerea, orga
nizarea și planificarea între
prinderilor din București, am 
lansat peste 40 de scrisori-ce- 
reri către tot atîtea întreprin

Facultatea secția
Număr 

de 
de lu

crări 
(anual)

Cite au fost 
din 

producție

Cite au fost 
condițse de 

specialiști 
iin producție 
(sau și de 
specialiști)

Cite au fost 
folosite sau 
în stare de 

aplicare

Studii economice 
(Craiova)

economia 
industriei 80 80 —

Studii economice 
(Craiova contabilitate 120 120 — X

A.S.E. București economia 
producției 300 300

A.S.E. București
merceologie 150 150 2,5%

A.S.E. București conducerea 
într. ind. 150 150 100% 5

E ușor de observat un aspect 
esențial : că lucrările sint ins
pirate din producție în propor
ție de sută la sută. Acesta este 
un cîștig, întrucît nu înseamnă 
puțin lucru ca lucrarea care-ți 
atestă calitățile profesionale, de 
specialist, să răspundă unor ce
rințe profesionale. Totuși, situa
ția nu poate satisface pe ni
meni, cu atît mai puțin pe au
torii lucrărilor. Adevărat, pro
iectul de diplomă este realizat 
în scopuri didactice, în primul 
rînd. incit școala să poată con
stata întîi ea că cei pe care-i 
lansează în profesie au calită

Bl CI ÎMI PLACI 
„seim 

TIBIERETULUr
...Pentru că, față de anii 

trecuți, găsesc în paginile zia
rului o informație mult mai 
bogată, rubrici noi, utile în 
activitatea zilnică a organiza- 
țiiloi U.T.C. și a tinerilor în 
general. Mă refer în primul 
rînd la „Pagina elevului", 
la consultațiile pentru învăță
mântul politic U.T.C. și mai 
ales la „Suplimentele" de 
sîmbăta.

prof. MARCELA STOICA, 
comuna Armășești 

deri, prin care solicitam teme 
direct din producție. Ne-au 
fost propuse din partea Minis
terului Industriei Chimiei 44 de 
teme. Uzina de utilaj (7), U- 
zina de mașini grele (13), Uzi
na de (Pompe (7), Electromag
netica (6), Automatica (6), Ma
șini electrice. Flacăra Roșie și 
altele. în cadrul examenului de 
diplomă de anul trecut au fost 
susținute 300 de teme coman
date de întreprinderi. Pentru 
realizarea lor am folosit prac
tica comasată din lunile ianua
rie și iunie (circa 50 de zile). 
Un exemplar al lucrării este 
expediat pe adresa beneficiaru
lui pentru că. de multe ori so
licitările poartă mențiunea : 
„dorim să aplicăm rezultatele 
lucrării**.  Și totuși, această mă
sură este evitată cu regulari
tate, deși în ultimii 2—3 ani au 
existat lucrări de un real inte
res pentru beneficiar**.

Tovarășul profesor doctor 
Dima Dumitru de la Facultatea 
de comerț interior, ne-a exem
plificat cu lucrarea „îmbunătă
țirea calității pastelor făinoase 
cu adausuri44 a studentului Pe- 
trache Gheorghe. Noul produs 
de panificație propus în lu
crare, probat de altfel în ca
drul Combinatului de panifica
ție din București avea indica
tori calitativi foarte buni. Se 
realizase o combinație în care 
adausurile — prin metode teh
nologice noi nu-și pierdeau ca
litățile prin uscare.

O situație deosebită am întii- 
nît la Facultatea de economia 
producției, laboratorul de con
ducere a unităților industriale 
din cadrul Academiei de studii 
economice București. Cîteva din 

țile necesare, volumul de cu
noștințe cerut, deprinderea de 
a le utiliza. Dar dacă această 
lucrare primește o notă, o a- 
preciere confirmînd și alte ca
lități, cum ar fi spiritul nova
tor, capacitatea de a da soluții 
creatoare unor probleme prac
tice din domeniul pe care-1 va 
sluji tînărul, de ce să rămină 
document de arhivă ? Tinerii 
se află la o virstă cînd își pro
bează înzestrarea profesională, 
puterea de creație, avînd o 
mare îndrăzneală a soluțiilor 
originale, iar atunci cînd origi
nalitatea este probătă de efica
citate, e bine, e normal, să fie 

î TINERI Șl TINEREI j

I
V-AȚI REÎNNOIT î 
ABONAMENTUL DVS. î

PENTRU ANUL 1974, J 
LA ZIARUL? 

„Scînteia tineretului44 ? î 
, VĂ PUTEȚI ABONA IMEDIAT PRIN OFl- j 
■ CULEȘI AGENȚIILE P.T.T.R., DIFUZOR» DE ' 
I PRESĂ DIN ÎNTREPRINDERI SCOLI SI FA- I 
j CULTĂTI.

lucrările de diplomă • susținute 
în ultimii doi ani au fost apli
cate în întreprinderile unde s-a 
făcut documentarea și testarea 
soluțiilor propuse de studenți. 
„Stabilirea centrilor de produc
ție la F.M.U.A.B.44. „Sistem Ide 
aplicare a relației C.O.P. la „E- 
lectroaparataj44. „Aplicarea ana- 
lîzei valorice la F.M.U.A.B.4* 
sint numele unor lucrări apli
cate de acum. Valoarea econo
miilor realizate prin concreti
zarea soluțiilor din ultima lu
crare. de exemplu, este de 2 
milioane două sute mii lei. Ce 
a determinat receptivitatea față 
de lucrările amintite și de 
altele ? De ce aici a fost posi
bil. iar în altă parte...? Ne-a 
răspuns la aceste întrebări to
varășul prof. univ. dr. Pintilie 
Constantin, șeful Laboratorului 
de conducere a unităților in
dustriale. „O explicație a fap
tului că o parte din lucrările 
de diplomă au fost recunoscute 
iar concluziile lor aplicate, se 
află in componența colectivului 
de coordonare a acestuia, 
în ultimii doi ani, din toate 
colectivele de coordonare au 
făcut parte și specialiști 
din întreprinderile unde au 
fost realizate lucrările. In 
felul acesta, legătura facul- 
tate-întreprindere este mult mai 
bine realizată ; sint create pre- 
mizele popularizării rezultate
lor Ia care s-a ajuns prin res
pectivele lucrări44.

în urma /investigației în cele 
două institute de invățămint 
superior în legătură cu lucră
rile de diplomă din ultimii doi 
ani a rezultat următoarea si
tuație : 

luată în seamă. Departe de noî 
gindul că toate aceste lucrări, 
izvorite din producție sînt și 
aplicabile în producție, dar 
multe sint, și nimeni. nu are 
dreptul să frîngă, prin indife
rență, prin neglijență, elanul 
creator al absolventului, să-1 
trimită în producție cu ideea că 
cercetările sale din studenție, 
lunile de practică, de căutări 
sînt considerate simple exerciții 
profesionale. Și exercițiile sînt 
bune, sînt necesare, dar talen
tul, fantezia creatoare fondate 
pe cunoștințele de la 22 de ani 
pot și trebuie utilizate cînd sînt 
convertite in lucrări necesare

• PUBLICITATE «PUBLICITATE • PUBLICITATE «PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE •

DIN MARILE CARTIERE DIRECT LA MUNTE
Pentru amatorii de schi și cei ce apreciază 

farmecul montan în haină albă, întreprinde
rea de turism, hoteluri și restaurante-Bucu- 
rești, organizează excursii cu autocarele pe 
itinerariile:

1. BUCUREȘTI-SINAIA-PREDEAL —cu ple
care din cartierele :

TITAN — Complexul A. 9 — restaurantul 
Miniș

BERCENI —- B-dul Metalurgiei — centrala 
telefonică

GIULEȘTI — B-dul. Constructorilor — in- 
Itersecția cu șos. Giulești — complex comer

cial

FLOREASCA — str. Glinka — oficiul 
P.T.T.R. nr. 30

DR. TABEREI — Cinematograful Favorit 
GRIVIȚA — Cal. Griviței —- intersecția cu 

$ B-dul. 1 Mai — rest. Grivița
PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul 

Cina
COSTUL EXCURSIEI = 67 LEI

2. BUCUREȘTI-SINAIA-PREDEAL-POIANA- 
BRAȘOV — cu plecare din cartierele:

DR. TABEREI — Cinematograful Favorit
PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul 

Cina
COSTUL EXCURSIEI = 77 LEI

3. BUC-PITEȘTI-C. LUNG MUSCEL-CA- 
BANA-VOINA — cu plecarea din :

PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul 
Cina

PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul
4. BUC-VĂLENI-CHEIA — cu plecare din : 
PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul

Cina
COSTUL EXCURSIEI = 65 lei

IMPORTANT : — Plecările au loc în fiecare 
duminică la ora 7.00, iar în costul biletului, 
care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este in
clus și dejunul.

EXCURSII CU TRENUL PE ITINERARUL: 
BUC-SINAIA-BUȘTEN1-PREDEAL — de 1 zi 
cu plecări în fiecare duminică din :

— Gara de Nord la ora 5,12
— Gara Basarab „ 8,00

COSTUL EXCURSIEI = 38 lei 
BUC-SINAIA-BUȘTENI-PREDEAL — de 1.1/2 
cu plecarea în fiecare sîmbătă din Gara de 
Nord la orele 14,58.
COSTUL EXCURSIEI = 87 lei
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
— la Filialele de turism din cal. Victoriei nr. 
100 și B-dul Republicii nr. 68 — telefon 
15 74 11 și 14.08.00

Acestea sînt numai cîteva dintre numeroa 
sele unități turistice ale cooperației de con' 
sum care vă oferă ospitalitate și iarna.

O vacanță poate fi la fel de plăcută și în 

sezonul alb I Petreceți zile de adevărată re- 

creere, într-un decor pitoresc, la hanurile 

cooperației de consum, care vă asigură con

diții bune de cazare și masă. Rețineți deci: 

Hanurile CHEIA și SLĂNIC din județul Pra- 

hova; Hanul BRAN — jud. Brașov; Hanul 

RUCĂR — jud. Argeș ; Motelul TOPOLOG

— jud. Vîlcea; Hanul URSUL NEGRU-Sovata

— jud. Mureș ; CASA ARCAȘULUI de la Tg. 

Neamț; Hanul BUCURA-Hațeg — jud. Hu

nedoara ; Hanul DRĂGUȘENI și Motelul

ILIȘEȘTI — jud. Suceava.



Lucrările
Comitetului Executiv

al Federației Mondiale
' a Tineretului Democrat

j 
i

Miercuri au continuat la 
București lucrările Comitetu
lui Executiv al F.M.T.D. Au 
luat cuvîntul reprezentanți ai 
Tineretului Progresist din Gu
yana, Ligii Tineretului De
mocrat din Finlanda, Tinere
tului Comunist din Republica 
Dominicană, Uniunii Socia
liste a Tineretului din Ceho- 

’ slovacia, Tineretului Socia
list din Japonia, Tineretului 
Comunist din Mexic, Tinere-

l tului Congresului Național 
’ African din Africa de Sud, 
k Tineretului Patriotic al Mun- 
' cii din Guatemala, Tineretu- 
k lui Comunist din Brazilia, Ti- 
’ neretului Freedom Party din 
) Shri Lanka, Tineretului Co

munist din Uruguay, Federa- 
) ției Tineretului Comunist și 

Progresist din Shri Lanka, Ti- 
) neretului Comunist din Peru, 

Organizației Tineretului De-
> mocrat Unit din Cipru, Tine- 
. retului Comunist din Vene- 
* zuela, Uniunii Internaționale

a Studenților, Federației De-
> mocratice ,i Tineretului din 
. Irak, Ligii Tinerilor Muncitori

pentru Eliberare din S.U.A., 
k Tineretului Popular din Iran, 

Mișcării Tineretului Comunist 
r Francez, Ligii Naționale de 
i Tineret a Congresului Națio- 
’ nai al Poporului din Sierra
> Leone, Uniunii Tineretului 
l Sudanez, Uniunii Tineretului

din Somalia, Consiliului Na- 
l țional al Tineretului din Re- 
. publica Populara Ungara, U-

^niunii Tineretului Socialist din 
R.P. Congo.

Luind cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, Vasile Nicol- 
cioiu, conducătorul delegației 
Uniunii Tineretului Comunist 
la lucrările Comitetului Exe
cutiv al F.M.T.D., a subliniat 
câ întreaga activitate a or
ganizației revoluționare de 
tineret din România se des
fășoară pe baza și în spiri
tul politicii consecvente a 
partidului și statului nostru, 
pătrunsă de înalta responsa
bilitate și principialitate față 
de îmbinarea îndatoririlor in
terne cu cele internaționale, 
politică pusă in slujba cau
zei socialismului, a păcii și 
colaborării internaționale. In 
continuare, vorbitorul a pre
zentat pe (arg contribuția ac
tivă a Uniunii Tineretului Co
munist la întărirea solidarită
ții forțelor revoluționare, pro
gresiste și democratice ale 
tinerei generații de pretutin
deni în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru 
statornicirea unor noi rapor
turi intre state, bazate pe 
principiile dreptului interna
țional, pentru promovarea 
procesului de destindere, a 
cauzei nobile a păcii, liber
tății, cooperării și înțelegerii 
intre popoare, a bunăstării și 
progresului social.

de peste hotare
Venezuela

Declarația 
președintelui ales 

al Venezuelei
Carlos Andres Perez, preșe

dintei© ales al Venezuelei, s-a 
pronunțat pentru întărirea și di
versificarea relațiilor, pe multi
ple planuri, cu țările socialiste. 
Politica viitorului guvern — a 
.afirmat el intr-un interviu acor
dat, revistei „Elite" — se va 
baza pe respectarea principiilor 
egalității și colaborării interna
ționale, a dreptului popoarelor 
la autodeterminare, mili-tînd 
pentru soluționarea conflictelor 
pe cale pașnică. Această politi
că externă va fi o politică in
dependentă, îndreptată împotri
va' subordonării intereselor na
ționale ale țării în favoarea al
tor state. Totodată, Carlos An
dres Perez a menționat că Ve
nezuela va stabili relații mai 
strînse cu toate țările din Ame
rica Latină, indiferent de siste
mul lor social-politic.

Vizita ministrului
afacerilor externe

al României
VARȘOVIA 19 -/Corespon

dentul Agerpres, Gh. Ciobanu, 
transmite : Miercuri, au început, 
la Varșovia, convorbirile oficiale 
între ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și 
ministrul afacerilor externe al 
R.P. Polone, Ștefan Olszowski. 
La convorbiri au fost prezenți, 
din partea română. Aurel Duca, 
ambasadorul țării noastre la 
Varșovia, Ion Ciubotaru, direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

VARȘOVIA — Coresponden
tul Agerpres, Gh. ciobanu, 
transmite : Miercuri seara, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, Ștefan Olszows
ki, a oferit un dineu în onoa
rea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii socialiste 
România, George Macovescu. 
în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosfera 
cordială, cei doi miniștri au 
rostit toasturi.

“ “ ce a salutat cordial

Lucrările Comitetului 
cutiv al F.M.T.D. continua.

Președintele celei de-a 28-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Leopoldo Benites, a a- 
nunțat, marți, înainte de sfîr- 
șitul lucrărilor, că actuala se
siune este suspendată și nu în
cheiată, pentru a permite exa
minarea situației din Orientul 
Apropiat. „dacă președintele 
sesiunii, după consultări cu re
prezentanții statelor membre și 
cu secretarul general, va aprecia 
că circumstanțele sînt favora
bile examinării acestei proble
me". După cum se știe, deși a- 
ceastă problemă a fost înscrisă 
pe ordinea de zi, Adunarea a 
hotărît, anterior, aminarea dis
cutării ei.

Bilanțul desfășurării plenarei, 
a lucrărilor celor șapte comitete 
principale și ale celorlalte or
gane ale O.N.U. consemnează 
succese reale înregistrate în ma
joritatea problemelor abordate 
cuprinse în cele peste 100 de 
puncte de pe agenda sesiunii. 
Nu numai numărul de rezoluții 
și de alte documente adoptate 
se află la baza acestei aprecieri, 
ci și conținutul, problematica 
lor, care indică o evidentă preo
cupare din partea statelor mem
bre de a face față și a rezolva 
problemele care confruntă co
munitatea internațională, în res
pectul principiilor și obiective
lor care au stat la baza înfiin
țării organizației : menținerea 
păcii și securității, promovarea 
unei cooperări internaționale 
multilaterale.

Prezentă pentru a 18-a oară 
Ia sesiunile O.N.U., România 
și-a manifestat și de această 
dată participarea activă, concre
tizată în supunerea a 4 proiecte 
de rezoluții proprii și alătura
rea, în calitate de coautoare, la 
alte 30. Țara noastră și-a ma
nifestat constant preocuparea 
pentru promovarea unor acțiuni 
de natură să asigure participa
rea sporită a tuturor statelor, 

• • fără deosebire de orinduire și 
dimensiuni, la soluționarea pro
blemelor internaționale. Această 
atitudine consecventă și prin
cipială i-a atras o largă apre
ciere internațională, de nume
roase ori fiind subliniate ca
racterul și conținutul propune
rilor făcute, spiritul de coopera
re și înțelegere reciprocă.

Inițiatoare a punctului referi
tor la „creșterea rolului O.N.U. 
în menținerea și consolidarea 
păcii și securității internaționa
le, în dezvoltarea colaborării 
între toate națiunile, în promo
varea normelor dreptului inter
național în relațiile dintre sta
te", România a salutat primirea 
în O.N.U. — încă din ziua des
chiderii sesiunii — a R.D.G., 
R.F.G. și Bahamas, văzînd în 
acest act un nou pas major pe 
calea înfăptuirii universalității 
organizației și a creării premi
selor necesare pentru ca toate 
statele interesate să poată par
ticipa la activitatea O.N.U. — 
universală prin spiritul, scopuri
le și principiile Cartei. ..

De altfel, dezvoltînd inițiati
va întreprinsă în cadrul sesiunii 
precedente, cînd rezoluția pre
zentată s-a bucurat de o apro
bare unanimă, delegația româ
nă a avansat la această sesiu
ne un proiect de rezoluție, spri
jinit — în calitate de coautori 
— de alte 40 de state, de ase
menea. adoptat în unanimitate.

Consecventă unei atitudini pe 
care a probat-o de-a lungul a 
numeroase sesiuni ale O.N.U., 
România a sprijinit activ iniția
tiva referitoare la „problema 
coreeană", numărîndu-se prin
tre statele care au acționat pen
tru invitarea la dezbateri a re
prezentanților R.P.D. Coreene și 
pentru rezolvarea în mod a- 
decvat a chestiunilor cuprinse 
în punctul cu z privire la^crea- 
rea condițiilor favorabile pen
tru accelerarea reunificării in
dependente și pașnice a Coreei". 
Reamintim, în acest context, ca 
Adunarea Generală a adoptat, 
prin consens, declarația referi-

toare Ia desființarea ața-numi- 
tei Comisii a Națiunilor Unite 
pentru unificarea și refacerea 
Coreei (U.N.C.U.R.K.).

Participarea delegației țării 
noastre a fost, de asemenea 
fructuoasă la clarificarea și so
luționarea unor chestiuni ma
jore ale omenirii, cum ar fi 
dezarmarea, problemele dezvol
tării, ale tineretului, decoloniza
rea, cooperarea economică etc., 
înaintînd, sau alăturindu-se ia 
o serie de proiecte de rezoluții 
ce conțin soluții realiste și via
bile, bazate pe respectarea le
galității internaționale. Sini, de 
amintit, în acest sens, docu
mentele prezentate de România, * 
și adoptate în unanimitate, re
feritoare la „consecințele nefas
te pe plan economic și social 
ale cursei înarmărilor", „situa
ția socială a tineretului lumii"» 
precum și cele sprijinite activ 
de delegația română (devenind 
coautoare) privitoare Ia dezar
marea generală și totală, ra
portul Conferinței Comitetului 
de dezarmare, întărirea securi
tății internaționale, convocarea, 
în 1975, a unei sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. în problemele dezvol
tării, Carta drepturilor și obli
gațiilor economice ale statelor, 
aplicarea obiectivelor strategiei 
internaționale a dezvoltării, ro
lul științei și tehnicii în dezvol
tarea națiunilor și necesitatea 
întăririi cooperării economice și 
tehnico-științifice între state, 
aplicarea Declarației privind a- 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. înceta
rea războaielor din Angola și 
Mozambic, lichidarea ocupați
ei militare portugheze asupra 
unor sectoare ale Republicii 
Guineea-Bissau. abolirea politi
cii de apartheid și retragerea 
forțelor polițienești și adminis
trației sud-africane din Namibia.

U.R.S.S. Șantierul de construcții a Uzinei de aluminiu de la 
Bratsk.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Delhi, 
Petre Tănăsie, a oferit, 
marți seara, în localul amba
sadei, un cocteil, cu prilejul 
împlihirii a 25 de ani de la 
stabilirea de relații diploma
tice între România și India.

Au participat Swaran 
Singh, ministrul de externe 
ai Indiei, G. S. Dhillon, pre
ședintele Camerei Populare 
a Parlamentului indian, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și 
alte instituții centrale, mem
bri ai Asociației de prietenie 
India—România, personali
tăți ale vieții publice, pre
cum și reprezentanți ai mi
siunilor diplomatice . acredi
tați la Delhi. Cocteilul s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

Aspect de la o demonstrație a lucratorilor 
Italiei in sprijinul revendicărilor ior.

ministrul roman, 
Olszowski a apreciat 

vizita ca o expresie a legături
lor de prietenie și colaborare 
ce unesc polonia și România. 
Relevînd dezvoltarea atmosfe
rei de destindere și colaborare 
pașnică între țările continentu
lui european, ministrul polonez 
a arătat că polonia este vital 
interesată în crearea unui sis
tem de securitate colectivă în 
Europa, în dezvoltarea colabo
rării cu toate statele.

Subliniind că atît Polonia, cît 
și România se află într-o pe
rioadă de dezvoltare dinamică, 
multilaterală, și dînd o înaltă 
apreciere realizărilor obținute 
de țara noastră, în diverse do
menii de activitate, vorbitorul 

xa exprimat satisfacția față de 
întărirea și adîncirea continuă 
a relațiilor de prietenie între 
cele două țări, relevînd, toto
dată, largile posibilități exis
tente pentru extinderea acestor 
relații în diferite domenii, în 
interesul păcii și progresului 
în lume.

Mulțumind pentru invitația 
de a vizita polonia, George 
Macovescu a exprimat speran
ța că actualele convorbiri se 
vor înscrie ca parte integrantă 
în procesul de adîncire conti
nuă a relațiilor de colaborare 
și cooperare pe multiple pla
nuri dintre partidele și popoa
rele noastre, în conformitate 
cu Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre România și Polonia. Mi
nistrul român a evidențiat.- în 
context, importanța deosebită a 
contactelor directe și a convor
birilor dintre tovarășii Nicola e 
Ceaușescu și Edward Gierek, 
care au adus de fiecare dată, 
o contribuție . determinantă la 
continua dezvoltare și consoli
dare a prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre țările noas
tre.

Vorbitorul a subliniat simpa
tia cu care poporul român ur
mărește activitatea depusă de 
oamenii muncii din Polonia în 
direcția îndeplinirii hotărîrilor 
Congresului al Vl-lea și 
Conferinței Naționale 
P.M.U.P. Totodată, ministrul
român a relevat hotărîrea
României de a dezvolta în .con
tinuare relațiile de prietenie și 
colaborare cu Polonia.

Referindu-se, în continuare, 
la probleme internaționale, 
George Macovescu a subliniat 
importantele schimbări în via
ta internațională și necesitatea 
creării de condiții pentru ca 
fiecare stat, îndeosebi cele mici 
și mijlocii, să poată să-și adu
că o contribuție activă la rezol
varea problemelor care frămîn- 
tă azi omenirea.

ale 
ale

13 ani de la crearea Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud

La 20 decembrie 1960 a fost 
creat Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud. 
Acest eveniment, petrecut într-o 
regiune a lumii în care războiul 
continua de aproape două dece
nii, marca o etapă nouă, supe
rioară în lupta forțelor patrio
tice progresiste sud-vietname- 
ze pentru apărarea și afirma
rea drepturilor naționale și so
ciale. Apărut pe fundalul ex
tinderii și intensificării luptei 
de eliberare, ca o necesitate im
perioasă a desfășurării acestei 
lupte, Frontul Național de Elibe
rare era expresia voinței poporu
lui vietnamez de a-și apăra ființa 
națională, demnitatea, dreptul 
la o existență liberă și indepen
dentă.

In cei 13 ani de existență și 
activitate, Frontul Național de 
Eliberare și-a demonstrat în 
practica de zi cu zi calitatea de 
reprezentant autentic și legitim 
al populației sud-vietnameze, al 
aspirațiilor acesteia la libertate 
și independență, la prosperitate 
și reunificarea patriei, concreti
zate în sprijinul și audiența lar
gă pe care politica sa Ie-a aflat 
în rindul maselor populare atît 
pe cîmpul de luptă, cît și în 
activitatea pașnică.

Acești ani au demonstrat cu o 
forță de convingere care nu Ia
să loc nici unui dubiu realitatea 
că F.N.E. este expresia 
ranțelor și năzuințelor < 
mulți din Vietnamul de 
realitate care nu a putut 
schimbată nici de masiva și în
delungata intervenție, străină, 
nici de ofensivele militare ale 
saigonezilor, nici de metodele 
„războiului psihologic". în fața 
rezistenței ferme și curajoase a 
poporului vietnamez, a progre
sului continuu al forțelor patrio
tice, promotorii politicii de for
ță. ai escaladării militare au 
trebuit să-și recunoască impasul.

Crearea, în vara anului 1969, 
a Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud a fost consecința fi
rească, logică a creșterii forței 
și influenței mișcării de elibe
rare, deschizind o nouă pagină 
în istoria luptei împotriva a- 
gresiunii străine, pentru salvgar
darea ființei naționale.

încheierea Acordului privind 
încetarea războiului și restabi
lirea păcii în Vietnam a însem
nat o victorie istorică a poporu
lui vietnamez, ilustrînd elocvent 
forța de neînvins a cauzei păcii 
și libertății popoarelor. Acordul 
de la Paris poartă semnătura 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al' Republicii Vietna
mului de Sud. Această semnă
tură pe documentul de impor
tanță internațională oare pune 
capăt războiului din Vietnam 
reprezintă o recunoaștere a au
torității și prestigiului pe care

spe- 
celor 
sud, 

: fi

Ostași ai armatei de eliberare din Vietnamul de sud conducînd 
o ambarcațiune la Cua Viet în provincia Quang Tri aflată sub 

controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu

I-a cucerit mișcarea de elibera
re națională sud-vieinameză. 
Drapelele Frontului Național 
de Eliberare, ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
flutură in prezent deasupra a 
mii,de așezări între Delta Me- 
kongului și paralela 38, între 
coasta Pacificului și frontiera 
de vest a Sudului vietnamez, 
mărturie incontestabilă a Iar-_ T____,_ ...__ ____  ...
gului sprijin popular de care se ința lor revoluționară, sa ridi- 
bucură programul politic, eco
nomic și social al F.N.E.

Retragerea trupelor străine de 
pe teritoriul patriei sale, ca ur
mare a încheierii Acordului de 
la Paris, a reprezentat un 
succes major al poporului vi
etnamez. Din păcate, intrarea în 
vigoare a acordului nu a coincis 
cu încetarea definitivă și com
pletă a focului, cu instalarea 
unei păci adevărate în Vietnam. 
Căci, dacă F.N.E. și G.R.P. au 
respectă și aplicat cu strictețe 
prevederile acordurilor, pentru 
a da țării și națiunii posibilita
tea să-și vindece rănile celor 
trei decenii de război înverșu
nat, partea saigoneză continuă 
să violeze in mod flagrant în
țelegerile încheiate. După sem
narea acordului, administrația 
de Ia Saigon a încălcat în mii 
și mii de cazuri prevederile ar
ticolului privind încetarea fo
cului. lansind acțiuni militare de 
amploare împotriva zonelor e- 
liberate. De asemenea, saigo- 
nezii refuză să elibereze deținu- 
ții politici și recurg în continua
re Ia teroare și represiuni anti-

democratice pentru a împiedi
ca efortul de normalizare și re
conciliere națională in Viet
nam. în această situație, Ngu
yen Huu Tho, președintele Pre
zidiului C.C. al F.N.E., rezu- 
mînd sarcinile principale care 
revin în prezent populației, 
F.N.E. și G.R.P. sublinia că ele 
trebuie „să-și întărească unita
tea, să exploateze succesele 
obținute, să mențină intactă vo

ce sus steagul păciit independen
ței, democrației, înțelegerii na
ționale și îmbunătățirii condi
țiilor de trai, să lupte hotărît și 
neobosit pentru aplicarea stric
tă și legală a acordului cu pri
vire la Vietnam, să mențină o 
pace trainică , să apere și să 
construiască zona eliberată, să 
construiască un Vietnam de 
sud pașnic, independent, de
mocratic. care se îndreaptă spre 
reunificarea patriei prin mijloa
ce pașnice".

Poporul român, care și-a ma
nifestat neabătut solidaritatea 
militantă cu cauza dreaptă a 
poporului vietnamez, acordîn- 
du-i întregul său sprijin ma
terial, politie și moral, a salu
tat cu satisfacție încheierea A- 
cordului de la Paris și se pro
nunță pentru aplicarea fermă 
a prevederilor sale, convins că 
aceasta ar deschide drumul solu
ționării problemelor potrivit vo
inței și năzuințelor poporului vi
etnamez, hotărît să fie singurul 
stăpin al destinelor sale.

BAZIL ȘTEFAN

La 18 și 19 decembrie a.c. la 
Moscova a avut loc .o consfătu
ire a secretarilor comitetelor 
centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești- din unele 
țări socialiste, la care' au parti
cipat reprezentanți ai : Partidu
lui Comunist Bulgar. Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
Partidului Comunist din Cuba, 
Partidului Socialist Unit din 
Germania. Partidului Popular 
Revoluționar Mongol. Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Par
tidului Comunist Român. Parti
dului Muncitoresc Socialist 
IJngar. Partidului Comunist ăl 
Vniunii Sovietice.

Consfătuirea a fost deschisă 
. printr-o cuvîntare introductivă 

de către M. A. Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar al
C. C. al P.C.U.S.

La Consfătuire au luat cuvîn
tul: din partea P.C.B. —- A. Li
lov ; din partea P. C. din Ceho
slovacia — V. Bilak, din par
tea P. C. din Cuba — A. Perez; 
din. partea P.S.U.G. — K. Ha
ger ; din partea P.P.R.M. —
D. Cimidorj ; din partea 
P.M.U.P. — J. Szydlak ; din 
partea P.C.R. — Cornel Bur
tică ; din partea P.M.S.U. — G. 
Aczel, din partea P.C.U.S. •— B. 
N. Ponomariov.

Participanții la consfătuire au 
făcut un schimb de experiență 
privind activitatea partidelor 
lor în domeniul ideologic și au 
discutat probleme actuale ale a- 
dîncirii continue a colaborării 
ideologice dintre partidele fră
țești în condițiile contemporane.

Pornind de la linia principială 
a politicii externe a statelor so
cialiste spre întărirea păcii ge
nerale, participanții la consfă

tuire au subliniat necesitatei de 
a contribui prin toate mijloa
cele ideologice la procesul de 
adîhcire și lărgire a destinderii 
internaționale, la afirmarea în 
viață a principiilor coexisten
ței pașnice a ă-jatelor cu orîri- 
duiri sociale deosebite.

La ■ consfătuire s-a subliniat 
hotărîrea de a dezvolta colabo
rarea bi și multilaterală dintre 
partidele frățești, îndreptată 
spre coeziune^ continuă a țări
lor comunității socialiste, spre 
întărirea prieteniei frățești din
tre popoarele acestor țări, spre 
educarea -oamenilor muncii în 
spiritul patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar. '

Printre. problemele actuale 
ale luptei ideologice, la consfă
tuire au fost menționate susți
nerea și răspîndirea ideilob so
cialismului și păcii, riposta ho- 
tărită anticomunismului, ideo
logiei reacționare a imperialis
mului, colonialismului și neoco
lonialismului. diversiunilor lor 
ideologice împotriva Uniunii 
Sovietice și a. celorlalte țări 
socialist,e. încercărilor cercu
rilor imperialiste agresive de a 
zădărnici procesul de destin
dere internațională, de a îm
piedica lupta dreaptă a popoa
relor pentru libertate.' indepen
dență și progres social.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească 
de lucru. Participanții și-au 
exprimat încrederea că dezvol
tarea colaborării dintre parti
dele frățești în domeniul ideo
logiei va servi întăririi conti
nue a coeziunii lor, pe baza 
anarxism-leninismului. a inter
naționalismului socialist.

Evoluția lui 
„Soiuz-13“

Zborul orbital al navei 
cosmice sovietice „Soiuz-13“ 
se desfășoară normal — 
transmite agenția T.A.S.S.

Miercuri, ziua de lucru a 
cosmonauților Piotr Klimuk 
și Valentin Lebedev a început 
Ia ora 8,00. După controlul 
medical și micul dejun, cos- 
monauții au verificat siste-, 
mele de bord. Apoi, Piotr 
Klimuk și Valentin Lebedev 
au pus în funcțiune instala
ția . „Oazis-2" care permite 
urmărirea desfășurării în 
condiții de imponderabilitate 
a unor procese biologice. 
Programul zilei a cuprins, 
de asemenea, începerea pre
gătirilor 
sistemului 
rion-2".

Nava, 
decembrie, 
miercuri. 
Moscovei), _______
jurul Pamîntului.

Agenția T.A.S.S. mențio
nează că, în cursul celei 
de-a cincea revoluții s-a 
procedat la o corectare a 
traiectoriei de zbor. în urma 
căreia nava a trecut pe o 
orbită avînd apogeul de 272 
km, iar perigeul de 225 km 
de Pămînt.

pentru utilizarea 
de telescoape „O-
lansată la 18 

a efectuat pînă 
orele 17,30 (ora 

18 revoluții în

• LA PANMUNJON a avut 
Ioc, miercuri, o întilnire a loc
țiitorilor copreședinților Comite
tului de coordonare Nord-Sud. 
Participanții au făcut un schimb 
de păreri în problema reorga
nizării comitetului.
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Noul guvern danez 
și-a început activitatea
• MIERCURI DIMINEAȚA, 

noul premier danez, Poul Har- 
tling i-a prezentat reginei Mar
grethe a ll-a a Danemarcei pe 
cei 11 miniștri ai guvernului său 
minoritar liberal, de dreapta a- 
grarian, format marți. Cu acest 

' prilej a avut loc ceremonia de
punerii jurămîntului de către 
meihbrii noului cabinet. Regina 
Margrethe a Il-a a primit, ulte
rior, pe fostul prim-ministru, 
Anker Joergensen, precum și pe 

__ miniștrii din cabinetul demisio- 
nat

în cursul zilei de miercuri, 
noul guvern danez și-a început 
oficial activitatea.

O stranie protuberanță so
lară a fost înregistrată da 
astronauții misiunii „Sky- 
lab-3“. Se crede că ea ar pu
tea fi constituită din substan
țe gazoase relativ reci. Oa
menii de știința, care cali
fică acest fenomoi solar 
drept cel mai spectacular 
din ultimii 25 de ani, își ex
primă speranța că vor putea 
urmări și erupția norului de 
gaze. Datele exploziei —• se. 
relevă — ar putea contribui 
la perfecționarea metodelor 
de previziune a vremii pe 
Pămînt,-.- ..-activitatea solară 
exercitind o influență direc
tă. potrivit anumitor indicii, 
asupra păturilor superioare 
ale atmosferei terestre.

Sesiunea Adunării de 
Stat a R. P. Ungare

• MIERCURI dimineața, in 
prezența lui Janos Kadar. și a 
altor conducători de partid și 
de stat, au început lucrările se
siunii de iarnă a Adunării de 
Stat a R.P. Ungare.

Janos Peter a fost ales vice
președinte al Adunării de Stat. 
Faluvegi Lajos, ministrul finan
țelor, a prezentat, apoi, (proiec
tul bugetului de stat pe anul 
1974.

Lucrările Adunării de Stat 
continuă.

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR a parlamentului nipon a 
adoptat proiectele a două legi

care conferă guvernului mijloa
ce sporite de controlare a pro
ducției și distribuirii produselor 
petroliere, precum și de contra
carare a creșterii prețurilor pro
duselor de primă necesitate.

Primul proiect de lege preve
de că guvernul va putea să re
glementeze, prin contingentare, 
livrările de carburanți pentru 
întreprinderi și persoanele par
ticulare și să limiteze programul 
de funcționare a stațiilor de 
distribuire a carburanților. Cel 
de-al doilea proiect fixează pre
țuri maximale pentru toate măr
furile de primă necesitate și in
staurează, totodată, un meca
nism de controlare și. „îngheța
re" â preturilor . respectivelor 
produse.

în cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea 
proclamării Republicii în 
România, la Universitatea 
din capitala Braziliei a avut 
loc vernisajul expoziției de 
reproduceri după frescele 
mînăstirilor din nordul Mol
dovei. Expoziția s-a bucurat, 
de la început, de un deosebit 
interes din partea specialiști
lor, a cadrelor didactice și 
studenților, din partea tutu
ror vizitatorilor.

• LA BUENOS AIRES a fost 
semnat tratatul dintre guverne
le Cubei și Argentinei, privind

ORIENTUL APROPIAT
ÎN AJUNUL CONFERINȚEI DE LA GENEVA

CAIRO. — După cum relatea
ză agenția M.E.N., marți seara, 
■un purtător de cuvînt guverna
mental a reafirmat hotărîrea E- 
giptului de a lua parte la con
ferința de pace de la Geneva, 
deși — a spus el — guvernul 
egiptean are în vedere motivele 
pentru care Siria a decis să nu 
participe. Un. progres la Confe
rința de la Geneva, a adăugat 
purtătorul de cuvînt, va deschi
de calea pentru ca Siria și alte 
părți arabe să aibă o contribu
ție pozitivă la conferință.

CAIRO — înaintea plecării 
sale spre Geneva, unde va con
duce delegația egipteană la 
conferința de pace în problema 
Orientului Apropiat» ministrul 
de externe egiptean, Ismail 
Fahmy, a declarat că Egiptul va 
participa la dezbaterile confe
rinței „conștient de responsabi
litățile care-i revin și, totodată, 
hotărît să și le-asume pe deplin". 
Aceste responsabilități — a spus 
Ismail Fahmy — decurg din ocu
parea unor teritorii arabe de 
către trupele israeliene și din 
faptul că. de peste un sfert de 
secol, poporul palestinian este 
lipsit de drepturile sale.

Referindu-se la hotărîrea țării 
sale de a participa la dezbateri
le de la Geneva, ministrul egip
tean de externe a arătat că a- 
ceastă conferință reprezintă ro
dul eforturilor a numeroase state 
care doresc ca o soluție echita
bilă să fie găsită pentru conflic
tul din Orientul Apropiat. în 
cursul dezbaterilor — a spus el 
—’ noi ne vom conforma rezolu
țiilor adoptate de recenta con
ferință la nivel înalt a Ligii 
Arabe, precum și principiilor de

stabilirea, unui trafic comercial 
maritim regulat între cele două 
tari — informează agenția Prin
sa Latina.

• LA LOME a avut loc o în- 
tîlnire ministerială a tarilor in
teresate în crearea Comunității 
Economice a Africii de Vest. In 
cursul dezbaterilor a fost con
stituit un comitet pentru elabo
rarea unui consens ’ referitor la 
liberalizarea comerțului între 
statele din regiune. Nigeria și 
Togo au fost însărcinate să ela
boreze un proiect de cadru ju
ridic al convenției de asociere a 
statelor din Africa de Vest.
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politică externă formulate de 
președintele Sadat privind ne
cesitatea eliberării tuturor teri
toriilor arabe ocupate de trupele 
israeliene și a restaurării drep
turilor legitime ale poporului 
palestinian.

TEL AVIV. — Cabinetul israe- 
lian l-a desemnat, în mod ofi
cial, pe ministrul de externe, 
Abba Eban, drept conducător al 
delegației israeliene la confe
rința pentru pace în problema 
Orientului Apropiat, care urmea
ză să se deschidă, vineri dimi
neața, la Geneva.

După cum relatează postul de 
radio Tel Aviv, în cadrul reu
niunii guvernamentale extraor
dinare — cea de-a treia în de
curs de o săptămînă — au fost 
examinate probleme privind par
ticiparea Israelului la conferin
ță, precum și o declarație pe 
care conducătorul delegației is
raeliene urmează să o facă la 
deschiderea lucrărilor.

NAȚIUNILE UNITE. — Re
prezentanții permanenți la 
O.N.U. ai U.R.S.S. și S.U.A. au 
remis secretarului general al 
Națiunilor Unite, scrisori sepa
rate, dar cu conținut identic, în 
legătură ou Conferința de pace 
de la Geneva, din 21 decembrie 
a.c., privind Orientul Apropiat, 
în text se arată că, în baza Re
zoluției 338 din 22 octombrie 
1973 a Consiliului de Securitate, 
Statele Unite și Uniunea Sovie
tică au fost informate de părți
le interesate ca acestea sînt gata 
să participe Ia conferința de 
pace, care va începe la Geneva, 
la 21 decembrie. Părțile au ac
ceptat desfășurarea conferinței 
sub copreședinția Statelor Unite 
și a Uniunii Sovietice, urmînd 
ca problema altor participant! 
din regiunea Orientului Apro
piat să fie discutată în timpul 
primei etape a reuniunii. Guver
nele interesate vor fi reprezen
tate Ia conferință de miniștrii 
afacerilor externe, iar. ulterior, 
de un reprezentant special de
semnat, cu rang de ambasador.

U.R.S.S. și S.U.A. au adresat, 
totodată, secretarului general al 
O.N.U. rugămintea să convoace 
conferința și să o prezideze în 
faza inaugurală. De asemenea, 
secretarul general este ru
gat să transmită textul scriso
rilor U.R.S.S. și S.U.A. președin
telui pe luna în curs și statelor 
membre ale Consiliului de Secu
ritate. pentru inițierea unor 
consultări neoficiale între mem
brii Consiliului. în vederea reali
zării unui consens favorabil în 
acest organism. Un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a anunțat că 
secretarul general a precizat că 
a convocat Conferința de pace 
privind Orientul Apropiat pen
tru vineri, 21 decembrie, ora 
10,30 (ora locală), la Palatul Na
țiunilor din Geneva.
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