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au primit pe membrii conducerii Asociației Sașilor 
Transilvăneni din R. F. Germania

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

într-o atmosferă de puternic entuziasm, Plenara a hotărit in unanimitate să sprijine 
propunerea făcută de organizațiile de partid, de oamenii muncii: 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU SĂ FIE REALES 
IN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

Miercuri, 30 octombrie 1974, a avut loc 
țional al Frontului Unității Socialiste, 
Nicolae Ceaușescu, președintele Frontului

La lucrările Plenarei au participat numeroși invitați - membri ai 
guvernului, conducători ai unor instituții centrale de partid, de 
stat și obștești.

La primul punct al ordinii de zi, Plenara a dezbătut proiectele 
documentelor pentru cel de-al Xl-lea Congres al Partidului Co
munist Român :
- Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății 

socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism ;
- Directivele Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Ro

mân cu privire la planul cincinal 1976-1980 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a României pentru perioada 1981- 
1990 ;
- Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

pentru Congresul al Xl-lea al partidului.
Plenara și-a exprimat deplina aprobare și adeziune față de 

aceste proiecte de documente, a căror aplicare în viață va des
chide noi și luminoase perspective pentru dezvoltarea României 
socialiste pe calea civilizației și progresului, va asigura creșterea 
continuă a bunăstării și fericirii întregului popor, sporirea con
tribuției țării noastre la triumful cauzei socialismului și păcii în 
întreaga lume.

Plenara și-a însușit în unanimitate propunerea făcută de or
ganizațiile de partid, de oamenii muncii, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al partidu- 
ui la cel de-al Xl-lea Congres și a hotărit, într-o atmosferă de 
uternic entuziasm, să sprijine această propunere, ca reprezentînd 

/j.’pmanația și voința întregii națiuni.
în legătură cu dezbaterile de la primul punct al ordinii de zi, 

Plenara a adoptat o rezoluție care este dată publicității.
In continuare, Plenara Consiliului Național al Frontului Unității 

Socialiste a dezbătut proiectul Legii electorale. Apreciind că pro
iectul legii pornește de la orientările fundamentale ale partidu
lui nostru de lărgire continuă a democrației socialiste, de an
trenare a tuturor oamenilor muncii la conducerea treburilor obș
tești, Plenara și l-a însușit în întregime și a stabilit ca el să fie 
supus spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale.

La Plbnară au luat cuvîntul tovarășii Ștefan Pavel, secretar al 
Consiliului Central al U.G.Ș.R., Anton Breitenhofer, vicepreședinte 
al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, Gheor
ghe Paloș, președinte al Comitetului Executiv al Consiliului popu
lar județean Gorj, Lina Ciobanu, președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Peterfi Istvan, președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, Antonache Cristache, maistru 
la Întreprinderea „23 August" București, Constantin Boștină, pre
ședintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România,Titus Popescu, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, Zoe Dumitrescu Bușulenga, pro
fesor, universitar, Gheorghe Homoștean, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popular județean Alba, Oliviu Rusu, președin
tele Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, Octavian 
Todor, rectorul Institutului medico-farmaceutic din Cluj-Napoca, 
Ion Catrinescu, președintele Comitetului Executiv al Consiliului 
popular județean Prahova, Elena Oprescu, președinta Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole de producție Dîmbovița, și 
Gheorghe Petrescu, președintele Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean Dolj.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Plenara Consiliului Na- 
prezidată de tovarășul 
Unității Socialiste.

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

Rezoluția Plenarei 
Consiliului Național
al Frontului Unității

Socialiste
în pagina a IV-a

Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc să-mi exprim satis

facția pentru unanimitatea cu 
care Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste a 
adoptat documentele de im
portanță istorică ce sint su
puse spre dezbatere de către 
întregul popor și urmează să 
fie adoptate de Congresul al 
Xl-lea al partidului. De fapt, 
s-ar putea spune că unanimi
tatea din Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialis
te este expresia unanimității 
cu care întregul nostru popor 
aprobă și înfăptuiește neabă
tut politica internă și externă 
a partidului — politică ce 
corespunde pe deplin năzuin
țelor vitale ale națiunii noastre 
socialiste; este unanimitatea cu 
care întregul nostru popor a- 
probă proiectul de Program și 
proiectul de Directive cu pri
vire Ia dezvoltarea economico- 
socială în anii 1976—1980 și 
perspectiva pină in 1990 —
documente care prefigurează 
in mod minunat perspectiva 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
România, înaintarea fermă a 
națiunii noastre pe calea spre 
comunism, ridicarea nivelului 
de viață material și spiritual 
al întregului nostru popor.

Nu doresc să insist mai mult 
asupra acestor probleme. Vom 
dezbate în continuare aceste 
documente în conferințele ju
dețene de partid. Ele au fost 
dezbătute de către toate orga-

nizațiile componente ale Fron
tului Unității Socialiste, în a- 
dunările generale și conferin
țele de partid ce au avut loc 
pină acum. Din toate aceste 
dezbateri reiese hotărîrea fer
mă de a le aproba și de a 
munci cu tot entuziasmul, cu 
toate forțele, pentru înfăptui
rea lor în viață. Iată de ce 
consider că prin aprobarea lor 
unanimă. Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste 
nu face altceva decît să dea 
expresie voinței ferme a po
porului nostru de a-și făuri un 
viitor liber, independent, așa 
cum îl dorește el. (Aplauze 
puternice).

Aș dori să exprim speranța 
că toți participanții la aceas
tă plenară, toate organizațiile 
componente ale Frontului 
Unității Socialiste vor acțio
na în continuare cu toată ho- 
tărirea pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condițiuni a 
prevederilor planului pe acest 
an, a sarcinilor pentru anul 
următor, pentru a asigura tre
cerea la înfăptuirea cincinalu
lui viitor pe o bază superioară.

Cu această dorință și con
vingere doresc să urez tutu
ror organizațiilor componente 
ale Frontului Unității Socialis
te, membrilor Consiliului 
Național, tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru po
por, succese tot mai mari în 
întreaga activitate, multă să
nătate și fericire! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, miercuri la 
amiază, pe dr. Erhard Plesch, 
președintele Asociației Sașilor 
Transilvăneni din R. F. Germa
nia, Udo Pieldner și Wolfgang 
Bonfert, vicepreședinți ai Asocia
ției, împreună cu soțiile, care 
fac o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte to
varășii Cornel Burtică, Ștefan 
Andrei și Virgil Cîndea, secretar 
general al Asociației România.

Exprimînd vii mulțumiri pen
tru onoarea de a fi primiți de 
președintele Republicii și posibi
litatea oferită de a vizita țara 
noastră, oaspeții au ținut să re
marce 
marile
România, în ultimii ani, în con
struirea unei economii moderne, 
de creșterea continuă a bunăstă
rii populației. Ei au subliniat, 
totodată, prestigiul de care se 
bucură în lume politica promo-

că sînt impresionați de 
realizări înfăptuite în

vată de România, președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Tn timpul convorbirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat faptul că sașii transil
văneni continuă să păstreze le
gături cu țara în care s-au năs
cut ei sau' părinții lor și doresc 
să aducă o contribuție Ia dez
voltarea colaborării dintre po
porul român și popoarele țărilor 
în care trăiesc în prezent.

în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
existența sașilor transilvăneni în 
R. F. Germania și în alte țări ale 
lumii, dorința acestora de a 
colabora cu România constituie 
elemente de legătură în dezvol
tarea prieteniei dintre poporul 
român și popoarele respective, 
contribuind astfel la cauza păcii 
în general, la mai buna înțelege
re și cooperare între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Lucrările sesiunii

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, au fost reluate, miercuri, 30 octombrie, lucrările celei 
de-a XlV-a sesiuni a actualei legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat 
au fost întimpinați cu vii și 
îndelungi aplauze de deputați 
și invitați. în lojile oficiale au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Li
na Ciobanu, Florian Dănăla- 
che, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Radulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec.

La lucrări participă membri 
supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Iau parte — ca 
membri ai C.C. al 
niștri, conducători 
ții centrale și

invitați — 
P.C.R., mi- 
de institu-

, ........ , organizații
obștești, reprezentanți ai oa
menilor muncii, personalități 
ale vieții științifice și cultu
rale, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul 
Giosan, președintele 
Adunări Naționale.

Primul document 
atenției Marii Adunări 
nale, în ședința de miercuri, 
a fost Raportul Guvernului 
Republicii Socialiste România

Nicolae 
Marii

supus 
Națio-

ÎNSEMNĂRI

Calificare
si conștiința
» J J

asupra aplicării hotărîrilor de 
partid și de stat cu privire la 
introducerea regimului de eco
nomii la energie, combustibili, 
materii prime, materiale și 
cheltuieli administrativ-gospo- 
dărești — prezentat de tova
rășul Manea Mănescu, prim- 
ministru.

Au luat, apoi, cuvîntul de
putății Constantin Dăscălescu 
și Mihai Telescu.

în legătură cu problemele 
ridicate de raportul guvernu
lui, a fost examinată și apro
bată, în unanimitate, o Hotă-’ 
rire a Marii Adunări Națio
nale.

In continuarea lucrărilor, 
s-a trecut la discutarea Pro-

iectului de lege cu privire la 
desfășurarea activităților in 
domeniul nuclear din Repu
blica Socialistă România, care 
prevede promovarea pe scară 
și mai mare a acestor activi
tăți, aplicarea lor în scopuri 
pașnice și cu eficiență sporită 
în variate sectoare ,ale econo
miei naționale, și a Proiectului 
de lege privind invențiile și 
inovațiile, care stabilește un 
cadru larg participării tot 
mai active a creației științifice 
și tehnice la propășirea gene
rală a societății noastre so
cialiste.

Subliniind însemnătatea a- 
cestor documente, tovarășul 
loan Ursu, președintele Con
siliului național pentru știin
ța și tehnologie, a prezentat 
expunerea de motive, iar tova
rășul Alexandru Se.ncovici, .

(Continuare în pag. a IV-a)

de MIHAI STOIAN
In această generoasă toam

nă, am străbătut — cu bloc
notesul reporterului in mină, 
așa cum se obișnuiește — 
atelierele spațioase ale unor 
unități bucureștcne, printre 
care și „Flacăra Roșie" sau 
..întreprinderea de confecții 
și tricotaje București". în 
al'ara cifrelor de plan care 
au invadat, pur și simplu, fi
lele carnetului de notițe, 
ilustrind, tocmai, succesele 
dobindite în întrecerea socia
listă — pentru intimpinarea, 
așa cum se cuvine, a celui 
de al Xl-lea Congres al parti
dului — am mai consemnat 
un aspect, dacă nu inedit, 
la fel de semnificativ ca și 
atunci cînd a fost pus, pen
tru prima dată, in practică, 
în amindouă unitățile, ca de
(Continuare în pag. a IV-a)

LUCRUL TEMEINIC
Se pare că ochiul omului este atras ine

vitabil, mai întîi, de suprafața netedă și 
strălucitoare a lucrurilor și abia după aceea 
intervine rațiunea, meditația, pentru a des
coperi sensurile lor profunde, mult mai bo
gate în semnificații. Spectaculosul și ineditul 
atrag instantaneu în primul rînd prin as
pectele lor exterioare și mai ales prin ceea 
ce au ieșit din comun însă este nevoie în
totdeauna ca alături de prima privire, spon
tană, să așezăm mereu și procesul de ana- 

putem 
obiec-

începi nd de mi ine, 

pină duminică:

FINALA „CUPEI
SCÎNTEII TINERETULUI

LA TENIS 4
• CONCURENȚII 

SOSESC, ASTĂZI, 
IN CAPITALĂ

Definitivarea programului ma
rii întreceri, precum fi alte 

relatări și amănunte în 
pagina a 5-a

unui
O dezbatere despre chipul omului nou, mai 

curînd perfectibil decît perfect, ar trebui să 
pornească neapărat de la o întrebare sau de 
la mai multe (semn al confruntării cu sine). De 
pildă : sînteți capabil să vă subordonați pro
priile interese unei cauze generale, poate a- 
|unge acest altruism social pînă la dăruire de 
sine, sacrificiu ? Ce valoare are în timp de 
pace și de muncă eroismul ?

Am reținut, în urmă, cu mai multă vreme, la 
rubrica „Fapt divers" un act exemplar de mun
că petrecut la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Roznov - Piatra Neamț. Se numea 
„Eroism la minus 170 de grade". O intervenție

.
—

fapt divers
efectuată în condiții neobișnuite la care a 
luat parte un grup de lucrători, în majoritate 
tineri. La frumusețea gestului, la valoarea lui 
de milioane (cu adevărat au fost salvate, prin 
repunerea în funcțiune a unei instalații com
plexe, vreo 50 de milioane) se adăuga, neîn
doielnic, luciditatea lui. Ce alt mobil, mai 
profund moral, decît răspunderea activă, con
știentă față de un interes al colectivității, deci 
și al lor a declanșat hotărîrea eroică de a 
lucra la o temperatură de minus 170 de 
grade ? Adevărul și puterea acestui fapt di
vers le-am aflat la Roznov, stînd de vorbă cu 
cîțiva din acești tineri.

CURAJUL DE A DECIDE
întîi a existat, mă pune in 

mă, inginer Mihai Grigoriu 
de ani), șef secție schimb la 
stalații I amoniac, un curaj al 
deciziei, înainte de a fi al ac
țiunii, al participării. Aș spune 
că hotărîrea ne-a aparținut tu
turor și iată de ce : avaria s-a 
produs la grupul nr. 2 de sepa
rare a aerului, o instalație care

te- 
(28 
in-

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a IV-a) k

liză și sinteză fără de care nu ne 
da seama de dimensiunile reale ale 
telor și fenomenelor. înconjurătoare.

Așa se explică, desigur, de ce 
contact cu un mare oraș stîrnește 
amintiri durabile numai prin 
tentațiile sale multicolore, im- 
presionînd retina mai ales cu 
fațadele clădirilor, cu firme
le și reclamele lui ’ luminoase, 
cu aspectul îngrijit sau mai 
puțin îngrijit al parcurilor șj străzilor sale, 
însă dezvăluindu-si cu incomparabilă zgîr- 
cenie trăsăturile de esență adînc încrustate 
în profilul pitoresc din afară. Procesul mun
cii, de pildă, cantitatea de efort și dăruire 
umană topite la temelia și în zidurile exis
tenței unui oraș rămîn cel mai adesea as
cunse privirilor, într-un anonimat modest dar 
5ar® cîndva, la început, a fost sinonim cu 
însăși condiția eroismului. Ceea ce se ofe
ră astăzi admirației noastre zgomotoase 
sau discrete nu este însă altceva decît rodul 
unei lungi perioade de entuziasm construc
tiv, iar dacă acum apreciem mai mult va
loarea sa turistică sîntem datori, în același 
timp, să nu uităm cîte ore de trudă și ne
somn, cîte vise cu ochii deschiși s-au con
sumat pentru zidirea unui ansamblu ar
monios.

Așa se explică și de ce, pe o stradă oare-

primul 
uneori

care, atenția ne este captată brutal nu de 
șuvoiul imens al ordinii și seriozității, ci, 
dimpotrivă, de accidentele izolate ' care 
bruschează normele de conviețuire civili
zată unanim acceptate. Nu întoarcem nici
odată capul după numeroșii trecători co
rect îmbrăcați, după cei ce își văd’ de tre
buri în liniște și siguranță, ci după cîte unul 
murdar sau extravagant. Abaterile de la 
norme și reguli se dovedesc, trecător însă 
și superficial, mai magnetice decît regulile 
înseși. Este, fără îndoială, un simplu foc de 
paie după^care totul reintră în fluxul normal, 
însă adevărul acesta se verifică încă o dată 
și încă 
adresa

D. Matală

o dată, ca un motiv de reproș la 
ușurinței cu care privim în jur. De 

cîte ori ne-am întrebat dacă 
nu cumva printre pietonii cei 
mai obișnuiți se ascund a- 
devărații eroi, oamenii într-a- 
devăr ieșiți din comun, pe 
lingă care trecem însă indife

renți numai pentru că nu se expun fluieru
lui agentului de circulație sau nu strigă 
în gura mare cît de valoroși sînt ? Actele de 
bravură infantilă, de șocare a ordinii pu
blice sînt numai aparent ieșite din comun 
și ies în evidență tocmai pentru că sînt ca
zuri rare, căzute alături de drumul celor 
mulți. însă de fapt în rîndul acestora din 
urmă trebuie căutate dimensiunile adevăra
tului spectaculos, ajutîndu-ne nu numai de 
privirea instantanee, ci și de cercetarea mi
nuțioasă.

Există totuși și un alt remediu, poate mai 
dificil de obținut dar în orice caz mai efi
cace. Odată ce ne izbim în drumul nostru 
prin viață nu de lucrurile rotunde, ci de 
colțurile diforme, concluzia firească mi se 
pare că se impune : să facem cît mai multe 
lucruri rotunde. Nu este, cred, o invitație la 
uniformizare, ci un îndemn către perfecțiune. 
____ _______ J
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13, Realizarea unei concordanțe cît mai 
depline între forțele de producție și 

relațiile de producție și sociale
Generalizarea și consolidarea relațiilor de pro

ducție socialiste in întreaga economie națională 
a inlăturat contradicția antagonistă dintre rela
țiile de producție și caracterul forțelor de pro
ducție. Dar mecanismul intern al evoluției so
cietății noastre continuă să fie cel al luptei din
tre vechi și nou, al interacțiunii complexe din
tre laturile componente ale fenomenelor și pro
ceselor economico-sociale. Unitatea contradicto
rie dintre forțele de producție și relațiile de 
producție, caracterizată de tendința generală a 
forțelor de producție de a devansa relațiile de 
producție (dar și de posibilitatea ca în unele 
privințe și în unele domenii sau momente o se
rie de elemente ale relațiilor de producție să 
devină temporar superioare caracterului forțelor 
de producție) constituie un mecanism care, stă- 
pînit și controlat de către societate, hotărăște 
ritmul și eficienta evoluției economico-sociale. 
Este șî motivul pentru care în proiectul de Pro
gram al partidului sint precizate, ca direcții ale 
construirii societății socialiste multilateral dez
voltate, realizarea unei coricordanțe cît mai de
pline între forțele de producție și relațiile de 
producție și sociale, perfecționarea continuă a 
relațiilor de producție, dezvoltarea acțiunii con
știente pentru soluționarea contradicțiilor, înlă
turarea vechiului și promovarea noului în toate 
sectoarele de activitate.

O latură hotărîtoare a relațiilor de producție o 
constituie relațiile de proprietate. Deși supe
rioară din toate punctele de vedere celei de tip 
privat, proprietatea socialistă are propriile sale 
contradicții, care izvorăsc atit din natura unei 
îndelungate evoluții istorice trecute, cît și din 
ritmurile și specificitatea evoluției actuale a di
feritelor laturi și domenii ale vieții economice. 
De pildă, calitatea de proprietari comuni ai mij
loacelor de producție conferă tuturor membrilor 
societății noastre dreptul egal de a dispune și a 
se folosi de mijloacele de producție în interesul 
întregii societăți, precum și în interesul lor pro
priu, dar, de fapt, diferitele categorii de mem
bri ai societății se folosesc în măsuri și moduri 
diferite de acest drept egal. Fără îndoială, schim
bările ce vor interveni în. activitatea de produc
ție, transformările din structurile profesionale și 
ridicarea generală a nivelului de pregătire și de 
cultură, obiective bine definite în Programul 
partidului, vor omogeniza caracterul general al 
muncii și prin urmare vor perfecționa și bazele 
exercitării dreptului de proprietate, în egală mă
sură de către toți membrii societății.

Un vast grup al relațiilor de producție, de 
care depinde nemijlocit și hotăritor ritmul și ca
litatea dezvoltării forțelor de producție și, deci, 
construirea societății socialiste multilateral dez
voltate, îl constituie relațiile privitoare la schim
bul socialist de activități.

In fapt, relațiile aferente schimbului socialist 
de activități vizează toți factorii de care depinde 
ridicarea pe o inaltă treaptă a funcționalității și 
eficienței imensului angrenaj pe care-1 consti
tuie diferitele compartimente sociale, economice, 
organizatorice și administrative ce alcătuiesc

complexul economic-social național. De aceea, 
perfecționarea schimbului socialist de activități 
este in măsură să ducă la creșterea și mai ac
centuată a rolului clasei muncitoare în întreaga 
viață socială, la o și mai mare apropiere între 
clasele și categoriile sociale, la întărirea coe
ziunii lor, la omogenizarea și întărirea unității 
întregului popor Proiectul de Program sinteti
zează în această privință cerințele puse în fața 
economiei naționale privind necesitatea conti
nuării măsurilor de perfecționare a conducerii și 
organizării activității economico-sociale în scopul 
utilizării cît mai eficiente a tuturor resurselor 
materiale și umane, al eliminării oricăror forme 
de risipă, al concentrării eforturilor poporului 
în direcțiile hotărîtoare ale progresului material 
și spiritual, al unirii și coordonării raționale, cu 
maximum de randament, a tuturor forțelor so
cietății pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de partid.

Proiectul de Program al partidului statuează 
locul central pe care îl ocupă în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate promova
rea și mai puternică a principiilor socialiste de 
muncă și repartiție.

Se știe că modul de repartiție în socialism 
trebuie și este capabil să satisfacă simultan 
două cerințe hotărîtoare pentru progresul social- 
economic rapid : pe de o parte ea, repartiția, 
trebuie să creeze puternice stimulente materiale, 
adică să întărească gradul de cointeresare ma
terială personală și să armonizeze interesele in
dividuale cu cele de grup și cu cele generale, 
iar pe de altă parte să permită satisfacerea în 
spirit umanitarist a unor nevoi care țin de con
dițiile afirmării și dezvoltării multilaterale a 
personalității omului. „Sistemul de retribuire •— 
se precizează in proiectul de Program — va o- 
feri posibilitatea diferențierii veniturilor, în 
scopul cointeresării oamenilor muncii în înde
plinirea rolului ce le revine in procesul de pro
ducție, evitîndu-se atît apariția unui decalaj 
prea mare între venituri, cît și orice nivelare 
mic-burgheză care ar putea avea efecte negative 
asupra dezvoltării forțelor de producție — _ur- 
mărindu-se aplicarea consecventă a principiilor 
echității socialiste". Această latură a repartiției 
vizează, am putea spune, doar mecanismul in
fluențării directe a dezvoltării forțelor de produc
ție. Rolul acestei laturi a repartiției decurge 
imediat din nivelul productivității muncii sociale 
și din caracterul conștiinței sociale pe această 
treaptă a dezvoltării. Alături de această modali
tate de repartiții, partidul nostru acordă o în
semnătate esențială dezvoltării germenilor unei 
repartiții după nevoi care, în mod indirect, coin
teresează întreaga societate în valorificarea po
tențialului productiv al României, iar în mod 
direct contribuie la ameliorarea condiției gene- 
rale a omului societății socialiste, pregătind 
ștergerea deosebirilor esențiale dintre nivelurile 
de dezvoltare fizică șî mai ales intelectuală din
tre indivizi.

PETREA IOSUB 
lector universitar

A
cțiunea factorului con
știent se concretizează 
in primul rind în 
elaborarea unei juste 
politici economice. în 
acest sens și la acest 

nivel de punere a problemei, o 
înaltă expresie a rolului facto
rului conștient în viața econo
mică o constituie însuși Progra
mul Partidului Comunist Ro
mân.

Programul Partidului Comu
nist Român este în același timp 
un model de utilizare conștientă 
a legilor economice, deoarece 
bazele sale de acțiune se iden
tifică cu înseși condițiile care 
se cer întrunite pentru eficiența 
utilizării legilor economice : cu
noașterea profundă a proceselor 
economice și sociale, a realități
lor în care trăim ; organizarea 
corespunzătoare și asigurarea 
funcționării ireproșabile a tutu
ror sectoarelor de activitate ; 
buna cunoaștere și repartizare 
a forțelor materiale și umane ; 
cunoașterea permanentă a con
tradicțiilor ce acționează în so
cietate și luarea măsurilor co
respunzătoare pentru soluțio
narea lor etc.

CARE ESTE ROLUL $1 LOCUL 
FACTORULUI CONȘTIENT 
IN PERFECTIONAREA RELA
ȚIILOR DE PRODUCȚIE, IN 
ARMONIZAREA INTERESE
LOR ECONOMICE ALE 
MEMBRILOR SOCIETĂȚII?

în al doilea rînd, acțiunea 
factorului conștient se concreti
zează în larga participare, efec
tivă și competentă, a maselor la 
luarea deciziilor, la înfăptuirea 
lor, la controlul utilizării re
surselor și al desfășurării între
gii vieți economice și social- 
politice. Democratismul socialist 
cere însă nu numai un cadru 
organizatoric-funcțional care să 
favorizeze participarea tuturor

oamenilor muncii la elaborarea 
politicii economice, la luarea 
hotărîrilor etc., ci, înainte de 
toate, este necesară larga com
petență a maselor, o înaltă pre
gătire profesională dublată de 
cunoștințe solide despre meca
nismele vieții economice și, în 
general, ale dezvoltării social- 
economice. însușirea concepției 
științifice despre lume, dezvol
tarea conștiinței socialiste a ma
selor constituie un factor esențial 
al edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și trece
rii la comunism. Aceasta pentru 
motivul că materialismul dialec
tic și istoric constituie nu numai 
un instrument al cunoașterii, ci 
și un instrument al acțiunii 
conștiente de transformare a 
societății. Din acest punct de 
vedere, o atenție deosebită este 
acordată în Program necesității 
de a se cultiva în conștiința ti
nerei generații înaltele trăsături 
morale ale omului înaintat al 
societății noastre, sentimentul 
răspunderii în muncă și al dato
riei față de patrie, popor și 
partid, față de viitorul socialist 
și comunist al României.

14. Perfecționarea continuă a relațiilor de pro
ducție, dezvoltarea acțiunii conștiente pentru 
soluționarea contradicțiilor, înlăturarea vechiu
lui și promovarea noului în toate sectoarele de 
activitate. Să se continue activitatea de îmbună
tățire a organizării conducerii și planificării uni

tare a întregii vieți economico-sociale

Strategia construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării României spre 
comunism impune in mod necesar asigurarea 
unei conduceri științifice a societății, dezvolta
rea unitară și armonioasă a tuturor sectoarelor 
de activitate. De bună seamă, în primul rind, 
acțiunea de conducere presupune cunoașterea 
în profunzime a legităților dezvoltării sociale, a 
specificului acțiunii acestor legi în condițiile so
cialismului și — in același timp — aplicarea 
lor justă Ia particularitățile, la condițiile con
crete ale țării noastre. Dar este un adevăr cu 
valoare de axiomă al liniei politice a partidului, 
recunoașterea acțiunii legilor sociale nu echi
valează, nicidecum, cu situarea în plan defetist, 
în acceptarea realizării „de Ia sine" a legităților 
sociale. Dimpotrivă, complexitatea actuală și de 
perspectivă a problematicii făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate impune în mod 
obiectiv creșterea acțiunii conștiente a factorului 
subiectiv, în sensul legilor sociale, dirijarea lor 
în scopul dezvoltării ascendente a societății.

Toate acestea fac posibilă și necesară condu
cerea unitară, științifică a societății, sub a că
rei incidență intră toate problemele societății, 
de la cele economice, științifice, culturale și 
pînă la domeniul relațiilor interumane. Acest 
fapt se datorește împrejurării că, în situația de 
față, la mersul înainte al societății contribuie 
într-o măsură mai mare sau mai mică toți fac
torii, indiferent de ponderea lor.

Ceea ce caracterizează, în primul rînd viziu
nea partidului nostru în domeniul științei con
ducerii sînt suplețea, spiritul viu, creator în 
care aplică principiile științei conducerii la rea
litățile sociale, economice ale etapei actuale. 
Se cuvine, în acest sens, să fie reținut caracte
rul de act politic pe care partidul îl conferă 
conducerii societății, faptu' că strategia evolu
ției societății nu este considerată ca o simplă 
preocupare tehnocratică, de aplicare a unor 
simple soluții teoretice, ci că ea se definește con
tinuu în contact nemijlocit cu viața, cu realita
tea. Totodată, și proiectul de Program al parti
dului o stipulează în mod expres, în procesul 
de organizare și conducere a vieții economice, 
sociale și politice, a tuturor domeniilor de acti

vitate, partidul va ocupa locul central, îndepli- 
nindu-și misiunea de forță politică conducă
toare a întregii națiuni. Intr-o strinsă legătură 
cu acest principiu se află și faptul că actul de 
decizie socială este realizat intr-un larg cadru 
democratic, participativ, că masele de oameni 
ai muncii iau parte efectivă la toate etapele con
ducerii, de la proiect și pînă la înfăptuire, ceea 
ce atestă o dată mai mult caracterul de expe
riență colectivă în strategia și tactica făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

O altă idee ce se cuvine a fi reținută este 
aceea a complexității și profunzimii analizei ști
ințifice proprii actului politic al conducerii. Im- 
brățișind intr-o viziune dialectică, armonios și 
unitar, toate compartimentele vieții economice 
și sociale, actul conducerii este menit, în con
cepția partidului nostru, să ia în considerație 
mecanismul intim al dinamicii economice și so
ciale, să analizeze dialectica forțelor motrice 
ale societății. In acest sens, referirea Ia pro
blema contradicțiilor, a căilor și mijloacelor spe
cifice de acțiune a acestora, a modului unitar 
de soluționare a lor reprezintă o prețioasă con
tribuție a partidului nostru la îmbogățirea gin- 
dirii și experienței marxist-leniniste. Astfel, 
partidul concepe domeniul vieții sociale ca fiind 
angrenat de contradicții, de cupluri dialectice, a 
căror esență este, însă, dat fiind specificul vie
ții noastre economice >și sociale, neantagoniste. 
Acest fapt nu este însă prin sine însuși sufi
cient și în viziunea partidului nostru esențialul 
este ca aceste contradicții să fie temeinic cu
noscute, să se acționeze pentru limitarea acțiu
nii lor, așa incit ele să nu poată. în nici o îm
prejurare, să devină contradicții antagoniste.

în acest punct avem locul de întîlnire între 
conducerea științifică șt acțiunea socială, ce re
zidă în faptul că dacă sistemul conducerii po
litice se definește și se realizează în și prin 
acțiunea conștientă a maselor, aceasta din urmă 
nu poate fi cu adevărat eficientă decît în con
dițiile în care se sprijină pe cunoașterea temei
nică a proceselor și dinamicii sociale, pe un 
înaintat nivel de cultură, pe o viziune științifică, 
transformatoare, revoluționară asupra naturii și 
evoluției societății.

PLEDOARIE PENTRU O ECUAȚIE NECESARĂ:

Noi—o generafie noua 
Noi—o generafie a noului

întreprinderea industria textilă Lugoj. Dintre sutele de uteciste 
evidențiate în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, fotoreporterul a surprins-o, în efortul muncii 
de fiecare zi, pe tînăra Elena Neagu. Ea își depășește cu regula
ritate planul cu 5—10 la sută. Secretul ? Disciplina, priceperea, 

buna organizare a locului de muncă.
Foto: GH. CUCU

Raportul tinerilor 
către Congres

Consumuri minime în toate
compartimentele producției

GINDESC GOSPODĂREȘTE, 
ACȚIONEAZĂ EFICIENT

• Pe diagrama întrecerii — depășiri substanțiale 
ale angajamentelor.

• Tinerii au propus, tinerii au realizat: soluții in
genioase pentru gospodărirea mai judicioasă a 
energiei și combustibilului.

® „Stop risipei de orice fel" — o exigență la care 
sînt chemați să răspundă toți lucrătorii din toate 
sectoarele uzinei.

O
amenii muncii din so
cietatea socialistă au 
drepturi egale în re
partiție. Singurul cri
teriu care îi diferen
țiază este munca pro

prie, adică măsura în care par
ticipă fiecare la folosirea pro
ductivă a resurselor materiale 
ale societății, volumul și calita
tea muncii depuse, recunoscute 
de societate ca fiind utile. Din 
legea socialistă a repartiției de
curge, după cum se știe, princi
piul „de la fiecare după posi
bilitățile sale, fiecăruia după 
munca sa“, ceea ce înseamnă 
că fiecare om al muncii este 
obligat să desfășoare o activi
tate utilă potrivit capacităților 
sale fizice și intelectuale și că 
fiecare are dreptul de a-și în
suși din fondul de consum in
dividual al societății o parte 
proporțională cu munca depusă. 
Se adeverește astfel caracterul 
științific al tezei marxiste refe
ritoare la societatea socialistă : 
„Repartiția, în măsura în care se 
va conduce după considerente 
pur economice, va fi reglemen
tată în conformitate cu intere
sele producției, iar producția 
este stimulată cel mai mult 
printr-un mod de repartiție 
care permite tuturor membrilor 
societății să-și dezvolte, să-și 
mențină și să-și manifeste cît 
mai multilateral aptitudinile".

De aici, însă, nu rezultă nici 
posibilitatea, nici necesitatea 
unei repartiții egalitariste, în 
sens mic-burghez. într-adevăr, 
din numeroase motive istorice, 
social-economice și psiho-bio- 
logice, oamenii rămîn inegali în 
privința capacității și aptitudi
nilor de muncă, deci aportul lor

CUM SE MANIFESTĂ EGA
LITATEA IN DOMENIUL 
REPARTIȚIEI, ClND ESTE 
ȘTIUT CĂ OAMENII RĂMlN 
INEGALI IN PRIVINȚA CA
PACITĂȚII Șl APTITUDI

NILOR DE MUNCĂ?

la producția socială nu poate fi 
identic. Astfel, deși au drep
tul unei retribuții egale 
pentru muncă egală, sau toc
mai din această cauză, indi
vizii vor obține venituri dife
rite. Drept consecință, este po
sibil ca și în cazul unor munci 
egale, cantitativ și calitativ, 
gradul de satisfacere a necesi
tăților să fie diferit.

In ce constă atunci egalitatea 
în domeniul repartiției ? în 
socialism, egalitatea constă în 
desființarea în egală măsură 
pentru toți oamenii a proprie
tății private, în egala eliberare 
de sub exploatare, în dreptul 
egal de a primi și a consuma 
bunuri proporțional cu cantita
tea și calitatea muncii depuse, 
fără discriminare de sex, vîrstă, 
naționalitate sau rasă etc, pre
cum și în egala îndatorire pen
tru toți membrii societății apți 
de muncă să desfășoare o acti

vitate socială utilă potrivit cu 
capacitatea, calificarea, inteli
gența, spiritul lor creator și ne
voile reale ale întregii socie
tăți.

Totuși, această latură nu epui
zează problema repartiției. Nici 
chiar în prima fază a societă
ții socialiste repartiția nu este 
privită exclusiv din punct de 
vedere economic. în Programul 
Partidului Comunist Român inte
resele producției nu sint privite 
ca un scop în sine ; în centrul 
politicii generale a partidului și 
a statului se află și se va afla 
permanent omul — factorul 
esențial al întregii dezvoltări 
economico-sociale — satisfa
cerea plenară a cerințelor sale 
de viață în continuă creștere și 
diversificare, afirmarea neîn
grădită a personalității umane. 
De aceea, elementele repartiției 
după muncă se împletesc în so
cietatea noastră, încă de pe 
acum și într-o măsură tot mai 
mare, cu elemente ale reparti
ției după nevoi. Aceasta în
seamnă că încă din prima fază 
a socialismului egalitatea în 
materie de repartiție tinde să se 
transforme tot mai mult dintr-o 
egalitate strict economică în
tr-o egalitate in sens larg, de 
ordin social, cultural, moral etc, 
pe măsură ce condițiile obiec
tive permit acest lucru. Uma
nismul socialist în sens larg se 
va afirma plenar ca rezultat al 
dezvoltării forțelor de producție 
și perfecționării relațiilor de 
producție.
Grupaj realizat de 

CONSTANTIN DUMITRU

înscrierea între 
obiectivele funda
mentale ale eta
pei istorice actuale 
a acelui ce vizează 
în mod expres „în
lăturarea vechiu
lui și promovarea 
noului in toate 
sectoarele de ac
tivitate" ne oferă 
prilejul să dezba
tem astăzi o te
mă cu multiple și 
majore semnifica
ții. Intr-adevăr, o- 
fensiva socială a 
noului, transforma
rea continuă a so
cietății își au un 
strălucit exponent 
în capacitatea de 
energie și entuzi
asm a tinerei ge
nerații. De aceea, 
putem începe chiar 
de la această între
bare ; IN CE SENS 
PUTEM SPUNE 
CA NOI, TINERII 
SÎNTEM CU ADE
VĂRAT O FORȚA 
A NOULUI? IN 
CE SENS TREBU
IE SA ACȚIO
NAM CU EFICI
ENȚA PENTRU A- 
FIRMAREA NOU
LUI LA SCARA 
SOCIETĂȚII ?

— IOAN MAGIAR, 
strungar : Eu aș răs
punde la această în
trebare plecînd de la 
faptul că dinamica so
cială face din afirma
rea noului un feno
men obiectiv, inde
pendent de intenții, sau 
dorințe. Dar este a- 
ceasta suficient ca să 
ne bizuim pe faptul 
că, oricum, noul tot va 
învinge ? Eu cred că 
de răspunsul la aceas
tă întrebare depinde și 
faptul dacă ești sau nu 
un om al noului.

— MIHAELA CON- 
STANTINESCU, in
giner proiectant : Cred 
că întrebarea este 
foarte justificată. Să 
nu uităm exprimarea 
limpede din Progra
mul partidului: „Par
tidul pornește de la 
faptul că tineretul re

prezintă o puternici 
forță socială, că tînăra 
generație este viitorul 
însuși al națiunii noas
tre socialiste". Aceas
ta impune în mod ne
cesar să înțelegem că 
dacă noul nu se impu
ne spontan, de la sine, 
nici vocația noului, vo
cație specifică tinerei 
generații, nu își află 
măsura ei adevărată 
decît în condițiile con
știentizării obiective
lor sociale, a locului 
și rolului pe care îl

amintesc ce spunea 
de curînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a- 
tunci cînd se referea 
la prejudecata pericu
loasă după care cerce
tarea fundamentelor ar 
fi plasată într-un spa
țiu pur, abstract, rupt 
de nevoile realității. 
Cam asta se întîmplă 
și cu cei care practică 
noul, doar de dragul 
noului.

— IOAN MAGIAR : 
N-ar fi rău să ne mai 
referim la un aspect —

Di scufie organizată 
la seefia autoutilare 

a întreprinderii 
„Electromotor"-Timișoara

avem și îl dobîndim 
în societate prin mun
că, prin creația noas
tră.

— ROBERT BORT, 
lăcătuș: „Eu aș spune 
că nu este totul să 
te declari de partea 
noului, să-ți propui să 
promovezi noul, ci mai 
important este să știi 
în ce constă noutatea 
care vrei să o afirmi, 
cui folosește ea ? Eu 
aș modifica chiar un 
proverb : Spune-mi ce 
noutate afirmi ca să- 
ți spun cine ești 1 De
seori ne vedem puși în 
fața unor noutăți ca
re repetă lucruri vechi 
sau care practic, nu 
servesc nimănui și la 
nimic.

— MIHAELA CON
ST ANTINESCU: Asta 
se întîmplă și pentru 
că propagatorii unor 
asemenea noutăți nu 
și-au pus niciodată 
întrebarea cui folo
sește noutatea pentru 
care se luptă ei ? Îmi

inerția la nou. Deseori 
auzim repetată sfătos 
formularea : „Ce vă o- 
morîți voi să faceți alt
fel decît toată lumea ? 
Uite, noi nu facem așa 
ca voi și totuși mer
ge". Parcă s-ar fi con
stituit o morală a mi
nimei rezistențe, un soi 
precaut de fals „bun 
simț", precaut și laș 
exprimabil în între
barea : Și dacă iese 
rău ce o să se în- 
tîmple ?

— ROBERT BORT: 
La cele spuse de tine 
aș vrea să-ți răspund 
cu o întrebare : am 
creat noi uteciștii în
totdeauna un climat 
colectiv ferm, respon
sabil în sprijinul nou
lui ? Nu cumva ne-am 
mulțumit să înregis
trăm doar adeziunea 
spontană, afectivă față 
de nou și am neglijat 
formarea unui sistem 
de criterii și valoni 
prin care să propunem

și să valorificăm 
noul ?

— MIHAELA CON- 
STANTINESCU : Aici 
intervine un fapt e- 
sențial — raportarea 
tendinței firești a ti
nerei generații de a se 
afla de partea noului 
la tendințele evoluției 
generale a societății. 
Nu poți avea nicioda
tă reprezentarea nou
tății muncii tale de
cît atunci cînd rapor
tezi această muncă la 
căutările și aspirațiile 
societății. Numai așa 
poți ști ce este cu 
adevărat nou, valoros 
și ce este perimat, nu
mai astfel poți dobîndi 
sensul eficienței, va
lorii muncii tale.

— IOAN MAGIAR : 
Așadar afirmarea nou
lui este o problemă so
cială și colectivă. Este 
deci, firesc că ea tre
buie să devină o preo
cupare cotidiană a fie
căruia dintre noi și că 
noul nu-l vom extra
ge decît tot din con
fruntarea cu viața, cu 
nevoile producției, că 
nu-l vom înțelege de
cît dacă ne vom pregă
ti temeinic pe toate 
planurile profesional- 
cultural și politic pen
tru a fi cu adevărat 
oameni ai noului.

— MIHAELA CON- 
STANTINESCU: Toc
mai de aceea eu aș 
concluziona cele spu
se în discuția de față, 
arătînd că în strînsa 
interdependență dintre 
efortul social și cel in
dividual de continuă 
perfecționare avem 
datoria să ne pregătim 
conștient, deliberat, să 
devenim factori și pur
tători ai noului, așa in
cit deviza noastră de 
generație să fie aceea 
de a face din noua 
generație — o genera
ție a noului.
Grupaj realizat de : 
ȘERBAN CIONOFF

în momentul în care comite
tul oamenilor muncii de la în
treprinderea meMaiiică de repa
rat utilaj greu „Poiana-Cîm- 
pina" se întrunea pentru a sta
bili planul de măsuri tehnico- 
organizatorice în vederea îm
bunătățirii radicale a întrșgil 
activități, reprezentantul tine
retului, Ion Lupușor, avea în 
carnetul său o seamă de propu
neri. Ele fuseseră formulate de 
tineri în adunările generale ale 
U.T.C. în care s-au dezbătut 
proiectele de Program și Direc
tive ale Congresului al XI-lea 
al partidului și, acum, ele ur
mau să fie validate de organul 
colectiv de conducere.

— Cele mai multe dintre pro
punerile tinerilor — ne spune 
ing. Gheorghe Chivu, directorul 
întreprinderii — erau axate, spre 
satisfacția noastră, pe reduce
rea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, eco
nomisirea energiei și combustibi
lului. Dar uteciștii nu numai 
propuneau, ci se și angajau să 
îndeplinească ei înșiși cele pro
puse.

Directorul întreprinderii a- 
daugă :

— Cînd vorbim însă despre 
participarea tinerilor din între
prinderea noastră la eforturile 
colectivului, e bine să pornim 
de la realizările noastre globale 
care sintetizează, într-adevăr, 
munca fiecăruia. Pe nouă luni, 
de pildă, raportăm o depășire 
a producției globale planificate 
cu 2 200 000 lei, Ia producția mar
fă cu 2 808 000 lei, la producția 
marfă vîndută și încasată cu 
12 009 000 lei. Toate aceste suc
cese, continuă ing. Chivu, au fost 
obținute în cadrul întrecerii 
pentru întîmpinarea Congresului 
al XI-lea al partidului și, fără 
îndoială, că pînă în ziua mare
lui eveniment ele vor fi mult 
îmbunătățite.

Am mai notat însă și alte rea
lizări pe care muncitorii, tehni
cienii și inginerii din Cîmpina, 
în frunte cu comuniștii, le ra
portează Congresului : cheltuie
lile la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 5,40 lei, bene
ficiile sînt cu 9 182 000 lei supe
rioare prevederilor din plan, iar 
economiile la prețul de cost se 
ridică pe aceeași perioadă la 
1 631 000 lei. Tocmai pe acest 
din urmă indicator ne-am axat 
în continuare reportajul nostru 
pentru că el vizează efortul co
lectivului pentru o gospodărire 
mai judicioasă a materialelor și 
reducerea consumurilor speci
fice. îl întreb pe secretarul 
U.T.C.- care sint cele mai va
loroase inițiative ale lor, ale ti
nerilor, inspirate din documen
tele Congresului, aflate în curs 
de desfășurare. Mă invită la ser
viciul proiectări pentru a ne 
oferi exemplul tinerelor cadre 
tehnice, al celorlalți ingineri și 
specialiști de aici, în reducerea 
consumului de metal și îmbună
tățirea parametrilor funcționali 
ai produselor lor. Roadele iniția
tivei : „Fiecare tehnolog să re
vizuiască tehnologia a cel puțin 
un reper, in afara celor prevă-1 
zute în planul tehnic" ni le 
prezintă utecistul inginer Teodor 
Naghel.

— Ne prevăzusem un angaja
ment anual de reducere a con
sumului de metal cu 75 tone, în 
principal prin reproiectarea u- 
nor tehnologii. Am trecut la 
fapte. Sub conducerea ingineru
lui Virgil Marinescu, fiecare 
dintre noi ne-am luat pe plan
șetă. cîteva repere. Rezultatele 
au fost uneori spectaculoase. 
Prin revizuirea tehnologiei de 
la roata de întindere a tracto
rului S-1300 am obținut o e- 
conomie de 60 kg metal pe bu
cată (producem anual peste 
600 de roți). Butucul roată-mo- 
trică. de la același utilaj a 
„slăbit" și el prin noua tehno-

logie cu 25 kg ; garniturile-si- 
mermguri. sp executau îna- 

,n intp prin- forjare și- strunjire le 
obținem acum, incomparabil 
mai economicos, prin ștanțare. 
„Cad" și de aici cîteva tone de 
metal anual. Avem mult mai 
multe exemple, ne asigură ingi
nerul Naghel, dar eu vreau să 
subliniez ideea că, mobilizați de 
conținutul Programului partidu
lui, de îndemnul său, noi am 
simțit nevoia unui efort creativ 
mult mai mare, o răspundere 
sporită pentru creșterea eficien
ței noastre și iată rezultatele 
ne dau satisfacții depline. Deja 
am realizat angajamentul de 75 
tone metal economisit și vom 
ajunge pină la Congresul parti
dului. la 80 tone.

Utecistul Vasile Vlad, lăcătuș 
mecanic în secția prelucrări, ne 
vorbește despre altă acțiune 
permanentă în care sînt antre
nați toți tinerii întreprinderii : 
recondiționarea pieselor de la 
utilajele care intră în întreprin
dere pentru reparații capitale. 

Aș vrea să mă opreșc la 
un singur exemplu, dar edifi
cator: pistonul motor care îna
inte se turna cu gaură de boit 
plina și apoi se găurea (ceea ce 
presupune manoperă în plus și 
risipă de aluminiu). Acum, el se 
toarna cu gaură deschisă obti- 
mnd o economie de 200 gr. a- 
luminiu pe bucată. Nu pare prea 
mult. Dar noi turnăm cam 1 000 
bucăți pe lună. în afară de a- 
ceasta, respectînd cu toată răs
punderea noastră de uteciști în
demnul pe care ni l-a adresat 
secretarul general al partidului, 
de a gospodări cu conștiinciozi
tate fiecare gram de metal, de 
a nu ne îngădui nici o risipă. 
indiferent de ce natură ar fi 
ne-am asigurat deja prin recon- 
aiționarea pieselor o economie 
de peste 10 tone de metal.

Următorul „capitol" al econo
miilor este cel de energie elec
trică și termică. Și de data a- 
ceasta, secretarul comitetului 
U.T.C. preferă să ne pună în 
fața faptelor împlinite : îl roagă 
pe tehnicianul Alexandru On- 
cescu, de la energetic șef, să ne 
relateze ultimele acțiuni între- 
prinse de tineri, de toți ceilalți 
electricieni, pentru îndeplinirea 
planului de măsuri stabilit in 
comitetul oamenilor muncii.

■— Am înlocuit toate motoa
rele supra-dimensionate — ne 
spune tehnicianul Oncescu — 
de la pompele de recirculare a a- 
pei de la bancul de probe și a- 
paratul de sudură sub flux, am 
trecut unele motoare de la mer- 
, . in „stea", pe mersul în 

„triunghi", am redus iluminatul 
general al uzinei și am secționat 
"raCJ“te,Ie în a?* fel să se 
poata lumina doar locul unde 
se lucrează. A fost înlocuită de 
asemenea încălzirea uzinei, care 
pină acum se făcea cu aburi 
tehnologici, prin încălzirea cu 
aburi condensați (uzați), din 
care rezultă anual o economie 
de circa 560 tone combustibil, 
sau aproape 100 000 lei.

Linia de adunare dorește să 
t’°"< . , comitetului

dată — ne

sau aproape 100 000 
o tragă secretarul 
U.T.C. :
- — Pînă la această_ _ — 1IC
informează el — noi am contri
buit în cadrul acțiunilor de re
ducere a consumurilor de mate
rii prime, materiale, energic și 
combustibil la obținerea unor 
economii de : 75 tone metal, 
1040 tone combustibil convențio
nal (angajamentul anual este 
de 800 tone), 432 000 kW-ore 
(angajamentul anual 250 000 
kW-ore) care, alături de rezul
tatele in îndeplinirea principa
lilor indicatori de plan, dau mă
sura seriozității, răspunderii, 
priceperii și entuziasmului cu 
care cei peste 600 de uteclști, 
toți tinerii uzinei noastre, in- 
tîmpinâ Congresul partidului.

ROMULUS LAL
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Guvernului Republicii Socialiste România asupra aplicării 

hotărîrilor de partid și de stat cu privire la introducerea 

regimului de economii la energie, combustibili, materii 

prime, materiale și cheltuieli administrativ-gospodărești

Hotărîrea
Marii Adunări Naționale

In strategia generală a parti
dului nostru de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, un loc 
central îl ocupă asigurarea ba
zei materiale necesare dezvoltă
rii economico-sociale a țării, 
ridicării continue a nivelului de 
trai al poporului. Marile obiec
tive ale cincinalului actual și 
cincinalului următor, ale pro
gramelor de perspectivă impun 
lărgirea bazei energetice și de 
materii prime, gospodărirea lor 
rațională, eficientă.

Vă sînt cunoscute, tovarăși, 
efectele crizei mondiale de 
energie care a traumatizat eco
nomia majorității țărilor consu
matoare de combustibili și 
energie, obligînd pînă și țări 
dintre cele mai bogate, puter
nic industrializate, să adopte 
măsuri hotărî te de austeritate.

Constituie meritul deosebit al 
Partidului Comunist Român, al 
eroicei clase muncitoare, al în
tregului nostru popor că în con
dițiile crizei energetice pe plan 
mondial, România a fost capa
bilă să-și continue cu succes 
dezvoltarea economică și socială 
în ritmurile înalte stabilite de 
Congresul al X-lea.

încă în perioada anterioară 
declanșării crizei energetice 
mondiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, a apreciat 
drept exagerat de disproporțio
nate consumurile de energie și 
de combustibili din țara noastră 
in raport cu venitul național și 
drept urmare s-au adoptat ho- 
tăriri de partid și de stat care 
definesc cu claritate politica 
noastră energetică și de gospo
dărire a resurselor de materii 
prime. Pe baza lor s-au între
prins acțiuni pentru lărgirea 
bazei energetic®' și pehttii ’atra-1 1 
gerea în circuitul economic a 
unor noi resurse materiale, 
în același timp, s-au aplicat o 
serie de măsuri orientate spre 
economisirea combustibililor și 
energiei, a resurselor materiale, 
ridicarea gradului de valorifi
care a acestora și introducerea 
unui regim de economii în toate 
domeniile, care s-au materiali
zat, în cursul anului 1974, în 
economii de peste 6,3 miliarde 
de lei.

Guvernul raportează Marii A- 
dunări Naționale asupra modu
lui in care a organizat și desfă
șurat activitatea de aplicare a 
hotărîrilor partidului și legilor 
țării, asupra realizărilor, ca și 
asupra principalelor neajunsuri 
manifestate, asupra măsurilor 
ce se impun în continuare pen
tru a determina ca în toate uni
tățile economice și sociale să se 
obțină maximum de rezultate, 
cu consumuri energetice și ma
teriale cit mai reduse.
I. MASURI IN DOMENIUL 
ECONOMISIRII ȘI UTILIZĂRII 
RAȚIONALE A ENERGIEI ȘI 

COMBUSTIBILILOR
în aplicarea prevederilor legii, 

Consiliul de Miniștri, Biroul său 
Executiv, a organizat și îndru
mat activitatea ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor 
pentru reducerea consumurilor 
energetice.

Prima măsură adoptată a fost 
scăderea consumului de energie 
electrică prevăzut în planul cin
cinal pentru anul 1974 cu 4 mi
liarde kilowat/ore și a consu
mului de combustibil cu 1,5 mi
lioane tone de țiței. Aceste re
duceri slnt rezultatul măsurilor 
cu privire la utilizarea mai ra
țională a energiei și combusti
bililor în industrie, construcții, 
transporturi, agricultură, co
merț, gospodăria comunală, 
iluminatul public și casnic, în 
condițiile aprovizionării nor
male a tuturor consumatorilor.

Realizarea de economii la 
consumul de combustibil — ben
zine, motorină, păcură și gaze 
— a constituit, de asemenea, o 
preocupare deosebită. Ansam
blul măsurilor luate a determi
nat economisirea in primele 9 
luni ale anului 1974 a 575 mii 
tone de benzine, motorine și 
păcură.

O măsură importantă în ac
țiunea de economisire a combus
tibililor o reprezintă îmbunătă
țirea și înlocuirea arzătoarelor 
necorespunzătoare cu altele 
ayjnd randament ridicat.

S-au obținut unele rezultate și 
în recuperarea resurselor ener
getice secundare. Au fost iden
tificate resurse energetice se
cundare echivalente cu aproape
8.4 milioane tone de combusti
bil convențional, din care in a- 
cest an vom valorifica 5.4 mi
lioane tone. Ministerul Indus
triei Metalurgice și Ministerul 
Industriei Chimice trebuie să ac
ționeze mai hotărît în elaborarea 
studiilor și executarea lucrări
lor necesare valorificării celor
1.5 milioane tone combustibil 
convențional rămase încă nefo
losite în unitățile lor.

Aplicarea politicii energetice 
a partidului nostru a determi
nat, de asemenea, valorificarea 
mai bună a resurselor de ener
gie primară și electrică, redu
cerea sistematică a consumului 
acestora raportat la valoarea 
producției industriale șl a ve
nitului național. Aceasta va per
mite să realizăm o producție 
industrială suplimentară de 
aproape 100 miliarde lei față de 
(revederile cincinalului, conco

mitent cu economisirea a peste 
9 miliarde kilowat/ore energie 
electrică. Desigur, pînă la defi
nitivarea lucrărilor planului cin
cinal va trebui să găsim noi 
soluții, pentru o reducere mai 
substanțială a consumurilor de 
energie electrică și combustibili.

Subliniind, în continuarea ra
portului, că, cu toate rezultatele 
pozitive pe care le-am obținut 
în domeniul reducerii consumu
rilor de energie și combustibili, 
există încă mari rezerve de 
sporire a eficienței folosirii a- 
cestor resurse, primul ministru 
a spus : Guvernul apreciază că 
rezultatele de pînă acum puteau 
fi mult mai bune dacă in in
dustrie — care consumă peste 
70 la sută din energie — mi
nisterele, centralele, întreprin
derile, institutele de cercetări și 
proiectări, organele de planifi
care, aprovizionare și financiare 
ar fi acționat convergent și cu 
mai multă hotărîre pentru îm
bunătățirea structurii producției 
industriale, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, moder
nizarea agregatelor consumatoa
re de combustibili și energie 
pentru normarea mai judicioasă 
a consumurilor și întărirea con
trolului exigent asupra respec
tării normelor.

1. în scopul realizării hotărîri
lor de partid și de stat, a pre
vederilor Directivelor Congresu
lui, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale, Ministerul E- 
nergiei Electrice și ministerele 
industriei constructoare de ma
șini vor. trebui să acționeze cu 
mai rpultă hotărîre pentru a 
asigura condițiile ca în structura 
combustibililor utilizați pentru 
producția de energie electrică 
ponderea producției realizate in 
hidrocentrale și termocentrale 
pe cărbuni să sporească de la
46,5 la sută în 1975 la cel puțin 
60,7 la sută la sfirșitul cincinalu
lui viitor. în felul acesta în ba
lanța energetică partea hidro
carburilor scade de la 50,3 la 
sută in 1975, la 34,9 la sută în 
anul 1980, urmînd a fi valorifi
cate superior prin chimizare.

2. Este necesar să se ia toate 
măsurile pentru a asigura pune
rea în funcțiune la termenele 
prevăzute a grupurilor de 330 
megawați de la Centrala Rovi- 
nari. în acest scop Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele să urgenteze livrarea e- 
chipamentelor, iar Ministerul 
Energiei Electrice să realizeze 
în termenul planificat lucrările 
de punere în funcțiune a gru
purilor energetice de la această 
termocentrală.

3. Trebuie să se desfășoare o 
activitate susținută pentru defi
nitivarea și realizarea programe
lor privind trecerea termocen
tralelor ce funcționează pe ba
ză de hidrocarburi, la consumul 
de cărbuni, astfel îneît consu
mul de gaze și păcură să fie 
înlocuit potrivit sarcinilor tra
sate de conducerea superioară 
de partid și de stat.

4. Trebuie luate măsuri hotă- 
rite pentru îmbunătățirea între
ținerii și exploatării agregatelor, 
introducerea unei ordini și dis
cipline desăvîrșite în toate cen
tralele electrice în vederea pro
ducerii energiei într-o proporție 
cit mai mare din cărbuni și re
surse hidraulice, în conformita
te cu sarcinile stabilite prin plan.

5. In scopul punerii în func
țiune în 1978 a primei centrale 
electrice care va funcționa pe 
șisturi bituminoase, este necesar 
ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, Mi
nisterul Minelor, Petrolului și 
Geologiei și Ministerul Energiei 
Electrice să acționeze cu mai 
multă răspundere pentru asigu
rarea tuturor condițiilor necesare 
fabricării echipamentelor ener
getice și a utilajelor miniere, 
execuției lucrărilor de deschide
re a carierei și de construire a 
termocentralei.

6. Ministerul Minelor. Petro
lului și Geologiei trebuie să ur
genteze prospecțiunile și explo
rările în vederea evidențierii 
resurselor suplimentare de lig
nit pentru ca în perioada 1976— 
1980 să producem în termocen
trale o cantitate de energie mai 
mare decît s-a prevăzut în lu
crările de fundamentare a cin
cinalului viitor.

7. în domeniul utilizării com
bustibililor, mai avem încă o 
serie de deficiențe.

Din datele prezentate — a 
spus vorbitorul — rezultă că 
deși întocmirea bilanțurilor e- 
nergetice — principalul instru
ment de depistare a pierderilor 
și risipei și de planificare judi
cioasă a consumului — repre
zintă o măsură de mult legife
rată, numeroase ministere, cen
trale și întreprinderi subapre- 
ciază importanța lor și nu se o- 
cupă satisfăcător de elaborarea 
bilanțurilor energetice.

Ritmul de modernizare a in
stalațiilor de ardere și de în
locuire a cazanelor de apă fier
binte este nesatisfăcător.

8. Ținînd seama de faptul 
că fiecare procent de îmbunătă
țire a randamentului cu care se 
consumă combustibilii în indus

prezentat de tovarășul MANEA MĂNESCU, 
prim-mi ni st ru al guvernului

trie determină o economie de 
600 mii tone de combustibil con
vențional pe an, se impune ca 
Ministerul Aprovizionării Teh
nico-Materiale, Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul 
Energiei Electrice, celelalte mi
nistere, care poartă răspunde
rea pentru aplicarea acestor 
măsuri, să controleze și să de
termine centralele și întreprin
derile să realizeze necondiționat 
programele elaborate pentru 
modificarea constructivă a ca
zanelor și cuptoarelor ; dotarea 
cu aparatură de măsură, con
trol și automatizare a instalați
ilor de ardere ; îmbunătățirea 
izolației termice la toate agre
gatele consumatoare de com
bustibili și la rețelele de tran
sport. Institutele de cercetări și 
proiectări tehnologice trebuie 
să elaboreze soluții și să acorde 
asistență tehnică pentru opti
mizarea regimurilor de funcțio
nare a cazanelor, instalațiilor 
și creșterea randamentelor aces
tora.

9. Deoarece în prezent utili
zăm numai o treime din poten
țialul hidroenergetic amenaja- 
bil. se impune să accelerăm lu
crările pentru valorificarea a- 
cestei resurse. în acest sens. 
Ministerul Energiei Electrice va 
trebui să dezvolte capacitatea 
de proiectare și execuție a lu
crărilor, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, 
să asigure fabricația hidroagre- 
gatelor și livrarea acestora la 
termenele contractuale în sco
pul devansării programului, ast
fel ca în 1980 să valorificăm cel 
puțin 60 la sută din resursele 
hidraulice ale țării.

Ținînd seama.de faptul că iri 
perspectivă, balanța energetică, 
va trebui acoperită în proporție 
din ce în ce mai mare, prin re- 
sursg nucleare, Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri mai hotări- 
te pentru urgentarea îndeplini
rii sarcinilor prevăzute in pro
gramul aprobat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind proiectarea, fabricarea uti
lajelor și construcția centralelor 
nuclearo-electrice.

în vederea realizării sarcinilor 
trasate de conducerea partidului, 
Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei trebuie să intensifice 
prospectarea și punerea in ex
ploatare de noi zăcăminte de 
de cărbtîni și hidrocarburi, 
creșterea gradului de recupera
re din zăcămînt a țițeiului. De 
asemenea, să intensifice lucră
rile de prospectare la adincimi 
mari a zonelor petroliere și de 
gaze naturale și împreună cu 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele să acțio
neze pentru recuperarea rămî- 
nerilor în urmă in realizarea 
programului privind fabricația 
utilajelor de mare capacitate 
pentru exploatările carbonifere 
și forajul marin.

II. VALORIFICAREA ȘI 
ECONOMISIREA MATERIILOR 
PRIME ȘI MATERIALELOR

Nivelul atins în dezvoltarea 
economiei noastre, ritmurile 
înalte în care se amplifică pro
cesul de reproducție, determină 
atragerea în circuitul economic 
a unor cantități mari, în con
tinuă creștere, de materii prime 
și materiale. în prezent, pe an
samblul industriei, în prețul de 
cost peste două treimi reprezin
tă cheltuielile pentru materii 
prime și materiale ; unele din
tre acestea sînt deficitare, altele 
tind să devină deficitare, iar 
prețul lor este mereu în creș
tere. In aceste condiții, econo
misirea Ia maximum a tuturor 
resurselor materiale și prelu
crarea lor superioară constituie 
o problemă esențială pentru 
creșterea noastră economică 
accelerată.

Iată rațiunea pentru care în 
ultimii ani conducerea partidu
lui a întreprins acțiuni hotărît e 
de reducere a consumurilor 
materiale și îndeosebi a celol de 
metale feroase și neferoase, 
material lemnos și de construc
ții, hîrtie, piei, lină, bumbac și 
alte materii prime și materiale.

Se estimează că măsurile lua
te vor face posibilă obținerea in 
anul 1974 a unui volum de eco
nomii de circa 2,9 miliarde lei, 
care va influența asupra reduce
rii cheltuielilor materiale de 
producție.

Cu toate rezultatele pozitive 
obținute, trebuie arătat că, față' 
de sarcinile pe care le avem de 
scădere a cheltuielilor mate
riale. nu s-a acționat cu sufi
cientă hotărîre pentru valorifi
carea tuturor rezervelor. Unele 
consumuri specifice se mențin 
încă la niveluri mult mai ridi
cate față de cele realizate la 
produse similare în alte țări.

1. Avem obligația ca în anul 
viitor să stabilim pentru toate 
consumurile productive din eco
nomie norme mult mai bine 
fundamentate. în acest scop. în 
cadrul pregătirii condițiilor
pentru realizarea planului pe
1975, organele de conducere co
lectivă din fiecare minister,
centrală și întreprindere, îm
preună cu organele de planifi
care, aprovizionare tehnico-ma- 

terială și cele financiare trebuie 
să stabilească soluții concrete 
pentru reducerea normelor și 
indicilor de consum, îmbunătă
țirea proceselor tehnologice, re- 
proiectarea produselor din punct 
de vedere funcțional și tehnolo
gic, pentru eliminarea oricăror 
exagerări și supradimensionări.

2. Ministerul Industriei Meta
lurgice trebuie să pună pe pri
mul plan îmbunătățirea structu
rii calitative a producției de 
laminate feroase, producerea 
oțelurilor de înaltă rezistență și 
creșterea gradului de tipizare a 
mărcilor și sortimentelor de 
oțel. Totodată, trebuie luate mă
suri ferme pentru reducerea 
consumurilor de aluminiu, cu
pru, plumb și zinc, pentru mai 
buna prelucrare a concentratelor 
din producția internă, pentru 
valorificarea în proporție sporită 
a deșeurilor din aceste metale, 
precum și pentru extinderea 
producției de metale rare, prin 
punerea în valoare a subprodu
selor metalurgiei neferoase.

3. Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con
strucții, consiliile populare ju
dețene, unitățile economice, tre
buie să ia măsuri pentru creș
terea gradului de valorificare a 
masei lemnoase în produse 
finite.

4. Ministerul industriei Ușoare 
va trebui să acționeze hotărît 
pentru reducerea consumurilor 
de .bumbac, lînă, piei, concomi
tent cu îmbunătățirea continuă 
a calității produselor finite, pen
tru utilizarea mai largă a unor 
resurse din țară, cum sînt : inul, 
cinepa. lina, pieile și blănurile, 
precum și a materiilor prime 
sintetice — fibre și fire, mase 
plastice și cauciuc sintetic.

5. O problemă economică care 
trebuie să ne preocupe într-o 
măsură mai mare o constituie 
valorificarea maximă a deșeuri
lor materiale, potrivit concepției 
de integrare a ciclului produc
ției — consum — recuperare așa 
cum de altfel se întîmplă în 
toate țările dezvoltate industrial.

6. O atenție deosebită trebuie 
acordată dimensionării cit mai 
judicioase a stocurilor de ma
terii prime, materiale, semifa
bricate și produse finite.

Ministerul Finanțelor, institu
țiile bancare, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale, 
Comitetul de Stat al Planifică
rii, în colaborare cu ministerele, 
centralele și întreprinderile, tre
buie să acționeze cu fermitate 
pentru reintroducerea grabnică 
în circuitul economic a tuturor 
resurselor, cu deosebire de ma
terii prime și materiale, imobi
lizate în stocuri supranormative.

După cum este cunoscut, Le
gea cu privire la dezvoltarea e- 
conomico-socială planificată a 
României definește rolul planu
lui național unic și răspunderi
le aparatului central de planifi
care, aprovizionare și financiar 
al ministerelor și centralelor 
pentru asigurarea bazei mate
riale necesare îndeplinirii sar
cinilor de plan, pentru stabili
rea judicioasă a echilibrului 
material al planului în condițiile 
regimului de economii.

Realizarea integrală a planu
rilor noastre de dezvoltare eco
nomică impune să acționăm cu 
hotărîre pentru ca toate între
prinderile, centralele și minis
terele să-și asigure materiile 
prime, materialele, energia și 
combustibilii necesari executării 
sarcinilor de plan în condițiile 
gospodăririi raționale a resurse
lor, aplicării cu strictețe a unui 
regim sever de economii.

7. Comitetul de Stat al Planifi
cării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Ministerul 
Finanțelor, împreună cu minis
terele și centralele, trebuie să 
acționeze ferm pentru stabi
lirea, la toate consumurile, de 
norme riguros fundamentate, 
respectarea necondiționată a 
normelor de consum, îndepli
nirea planului tehnic, întărirea 
disciplinei de plan și economice, 
pentru menținerea permanentă 
a echilibrului material și finan
ciar al planului.

III. MASURI PENTRU 
FOLOSIREA RAȚIONALA A 
SPAȚIILOR ȘI REDUCEREA 
CHELTUIELILOR ADMINIS

TRAȚI V-GOSPODAREȘTI
Din inițiativa și sub îndru

marea conducerii de partid și 
de stat s-a trecut în acest an 
la desfășurarea unor acțiuni în 
întreaga economie privind folo
sirea rațională a spațiilor ad
ministrative și pentru alte ac
tivității sociale. In raport se 
arată că prin această acțiune, 
pînă în prezent, o suprafață de 
550 000 mp a devenit disponibilă 
pentru producție, locuințe, gră
dinițe, cămine, hoteluri, săli de 
învățămint și alte folosințe e- 
conomico-sociale.

Efectele economice din acțiu
nea de valorificare a spațiilor 
devenite disponibile se cifrează 
la 1,7 miliarde lei, provenite din 
diminuarea efortului de inves
tiții, din veniturile și economiile 
anuale realizate la clădirile in
trate în circuitul economic și 
din economiile anuale prin re
ducerea spațiilor administrative.

Vom acționa și în continuare 
pentru depistarea, disponibiliza
rea și valorificarea a noi resurse 
de spații existente în economie, 
precum și pentru darea lor în 
folosință într-un termen cît mai 
scurt.

în ansamblul preocupărilor 
generale ale partidului nostru 
de a se asigura echilibrul mate
rial al planului, în condițiile 
gospodăririi raționale a resurse
lor, se înscrie și grija pentru 
aprovizionarea ritmică a popu
lației.

In acest an, aprovizionarea 
populației s-a desfășurat în con
diții bune, atît cu produse a- 
groalimentare, cît și cu produse 
nealimentare, vînzîndu-se în 
primele 9 luni un volum de 
mărfuri cu 1 miliard lei peste 
prevederile planului.

Așa cum s-a arătat la recenta 
ședință a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. avem toate 
condițiile pentru a asigura o a- 
provizionare ritmică, permanen
tă și in cantități corespunză
toare.

Politica partidului și statului 
nostru de majorare a retribu
ției muncii pe baza creșterii 
producției, productivității mun
cii și a venitului național în 
condițiile menținerii stabilității 
prețurilor asigură ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al în
tregului popor.

In acest context, trebuie com
bătută cu energie risipa, prac
tica unor cetățeni care stochea
ză inutil mărfuri cu mult peste 
nevoile lor de consum. Este o 
datorie cetățenească a fiecărui 
consumator de a nu permite de
reglări în bunul mers al desfa
cerilor mărftirilor prin achizițio
narea unor cantități exagerate 
de produse agroalimentare.

Guvernul va acționa ferm 
pentru realizarea integrală a 
producției bunurilor de consum, 
livrarea ritmică a acestora că
tre fondul pieței și- va veghea 
asupra desfășurării în bune con
diții a aprovizionării popu
lației și respectarea prețurilor 
stabilite.

în continuarea raportului, pri
mul ministru s-a referit la u- 
nele aspecte ale activității gu
vernului, relevînd marea res
ponsabilitate ce revine Consiliu
lui de Miniștri, Biroului său E- 
xecutiv, fiecărui membru al gu
vernului și organelor de condu
cere din ministere, centrale. în
treprinderi, consilii populare, 
institute de cercetări și proiec
tări, ca și tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, eco
nomiștilor, în aplicarea strictă a 
regimului de economii, în condi
țiile’ aprovizionării normale a 
sectorului productiv cu energie, 
combustibili, materii prime și 
materiale.

Vom acționa perseverent pen
tru a imprima conștiința nece
sității unui regim de austeritate, 
de economii riguroase la ener
gie, combustibili și materii pri
me, a cheltuirii chibzuite a fie
cărui leu, la toți cei ce muncesc, 
de la muncitor, pînă la mi
nistru.

Așa cum a subliniat în repe
tate rindurl tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, folosirea rațională 
cu maximă eficiență a resurse
lor materiale, a întregii avuții 
naționale trebuie să devină o 
mare acțiune de masă cu carac
ter permanent, să constituie o 
obligație de prim ordin a fie
cărui cetățean, decurgînd din 
dubla calitate pe care o au oa
menii muncii din țara noastră, 
de producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție, o înal
tă îndatorire patriotică căreia 
toți sîntem chemați să-i consa- 
crăm capacitatea, inițiativa și 
puterea noastră de muncă.

Consiliul de Miniștri se anga
jează în fața conducerii parti
dului, a dumneavoastră, tovară
șe președinte al Republicii, și 
asigură reprezentanții națiunii, 
deputății Marii Adunări Națio
nale, că va acționa cu hotărîre 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului, pentru înfăptuirea mă
rețului Program ce va fi adop
tat de Congresul al XI-lea al 
partidului, în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

In încheiere, tovarășul Manea 
Mănescu a spus :

Sesiunea Marii Adunări Na
ționale are loc în împrejurările 
în care comuniștii, întregul po
por, pregătindu-se să întîmpine 
Congresul partidului cu înfăp
tuiri cît mai mari, își exprimă 
deplina adeziune față de docu
mentele programatice ce vor fi 
supuse dezbaterii și aprobării 
înaltului forum al comuniștilor 
români. Dînd glas voinței de ne
clintit a națiunii, comuniștii cer, 
într-o impresionantă unanimi
tate, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. In această opțiune 
de fierbinte patriotism se reflec
tă unitatea de fier a comuniști
lor, a întregii națiuni, în jurul 
Partidului Comunist Român și 
a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, chezășia înfăptuirii 
viitorului luminos de prosperi
tate și fericire la care aspiră 
întregul popor român.

Marea Adunare Națională 
a luat cunoștință și a dezbă
tut raportul guvernului, asu
pra aplicării hotărîrilor de 
partid și de stat, cu privire 
la introducerea regimului de 
economii la energie, com
bustibili, materii prime, ma
teriale, cheltuieli administra
tiv-gospodărești și cu privire 
la aprovizionarea populației, 
și apreciază că în acest 
domeniu Consiliul de Miniș
tri, ministerele, centralele și 
întreprinderile, consiliile 
populare au obținut o serie 
de rezultate pozitive.

I. In anul 1974, au fost 
adoptate măsuri de utilizare 
mai rațională a energiei și 
combustibililor în toate do
meniile. Sarcinile planificate 
și măsurile stabilite se înde
plinesc cu succes.

Cu toate rezultatele bune. 
Marea Adunare Națională 
apreciază că există încă re
zerve importante de sporire 
a eficientei folosirii resurse
lor energetice. în scopul eco
nomisirii și mai accentuate a 
acestor resurse, este necesar 
ca guvernul, ministerele, 
centralele și întreprinderile, 
consiliile populare să ac
ționeze ferm, prin măsuri 
eficiente, pentru :

1. reducerea consumurilor 
tehnologice și a pierderilor 
în rețele, modificarea con
structivă, pe baza bilanțuri
lor energetice, a cazanelor și 
cuptoarelor, în vederea creș
terii randamentelor ; dotarea 
cu aparatură de măsură, con
trol și automatizare a insta
lațiilor de ardere ; îmbună
tățirea izolației termice, Ia 
toate agregatele consuma
toare de combustibil și Ia 
rețelele de transport ; optimi
zarea regimurilor de func
ționare a cazanelor :

2. producerea energiei în

Expunerea la proiectul legii 

privind fondul funciar 

și la proiectul legii 

sanitare-veterinare
prezentată de tovarășul ANGELO MICULESCU, 
ministrul agriculturii, industriei alimentare 

și apelor
Cele două proiecte de lege 

au fost apreciate de vorbitor 
drept acte normative prin care 
se preconizează un complex de 
măsuri menite a contribui la 
realizarea politicii agrare a 
partidului, de dezvoltare a unei 
agriculturi moderne intensive, 
de înaltă productivitate, unul 
din obiectivele fundamentale 
prevăzute in proiectul de Pro
gram al Partidului Comunist 
Român.

La elaborarea proiectului de 
lege privind fondul funciar — 
a spus vorbitorul — s-au avut 
în vedere orientările și indica
țiile conducerii de partid — ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
potrivit cărora pămîntul, indi
ferent de destinație sau de for
ma proprietății, reprezintă un 
bun național, avuția întregului 
popor și trebuie gospodărit 
astfel incit să satisfacă cerin
țele crescinde ale dezvoltării 
economiei naționale, interesele 
întregii societăți.

Protejarea și ameliorarea fon
dului funciar, folosirea comple
tă și cit mai rațională a terito
riului țării, în interesul între
gului popor— expresie a suve
ranității statului nostru socia
list — este o îndatorire primor
dială a tuturor organelor puterii 
și administrației de stat, a fie
cărui deținător de terenuri, a 
tuturor cetățenilor.

In proiectul de lege supus 
dezbaterii — a spus în conti
nuare vorbitorul — se stabilesc 
îndatoririle ce revin organelor 
de stat, tuturor deținătorilor de 
terenuri pentru a folosi în mod 
complet, pentru a proteja și 
ameliora această avuție na
țională.

Prin lege se interzice micșo
rarea suprafeței agricole, stabi- 
lindu-se obligația pentru toți 
deținătorii de terenuri să cultive 
fiecare palmă de pămînt ce o 
dețin, inclusiv cele situate în 
interiorul localităților, din in
cintele unităților.

Terenurile agricole, indife
rent de deținători, dacă nu sînt 
cultivate în condițiile legii, vor 
fi atribuite de către consiliile 
populare, fără despăgubirea po
sesorilor, acelor unități agricole 
socialiste care pot asigura cul
tivarea lor.

In vederea cultivării continue 
a terenurilor agricole, în pro
iect se prevede că dobîndirea de 
terenuri agricole se face numai 
prin moștenire legală și numai 
dacă moștenitorii își asumă obli
gația de a continua munca agri
colă pe terenul dobîndit și dacă 
au sau își însușesc cunoștințe 
agricole corespunzătoare. Se 
interzice înstrăinarea sau do
bîndirea sub alte forme a pă- 
mîntului, iar terenurile aparți- 
nind persoanelor care părăsesc 
sau au părăsit definitiv țara 
trec în proprietatea statului.

Se prevăd reglementări spe
ciale pentru executarea in mod 
coordonat și eficient, pe bază 
de program, a acțiunilor de pro
tecție și ameliorare a terenuri
lor degradate prin eroziune, 
alunecări, inundații și altele. 

tr-o proporție cît mai mare 
pe bază de cărbuni și resurse 
hidraulice, întărirea ordinii 
și disciplinei, îmbunătățirea 
întreținerii și exploatării a- 
gregatelor energetice ;

3. accelerarea lucrărilor 
pentru valorificarea mai in
tensă a potențialului hidro
energetic amenajabil :

4. urgentarea îndeplinirii 
sarcinilor, trasate de condu
cerea partidului, privind pro
iectarea, fabricarea utilajelor 
și construcția centralelor nu
clearo-electrice ;

5. gospodărirea rațională a 
energiei și combustibililor, 
întărirea controlului sistema
tic, și cu toată exigența, asu
pra modului în care se în
făptuiesc programele privind 
creșterea resurselor energe
tice și materiale și utilizarea 
lor judicioasă.

II. în ultimii ani, pe baza 
indicațiilor conducerii parti
dului, s-au întreprins măsuri 
concrete pentru reducerea 
consumurilor materiale și 
pentru normarea și întărirea 
controlului asupra respectă
rii lor.

în scopul reducerii mai 
accentuate a consumurilor de 
materii prime și materiale 
trebuie luate măsuri mai ho- 
tărîte pentru :

1. îmbunătățirea procese
lor tehnologice, reproiectarca 
din punct de vedere funcțio
nal și tehnologic a produse
lor, organizarea colectării șl 
valorificării maxime a de
șeurilor materiale ;

2. asigurarea materiilor 
prime și materialelor nece
sare executării sarcinilor de 
plan, în condițiile aplicării 
cu strictețe a regimului se
ver de economii ;

3. stabilirea la toate consu
murile productive din econo
mie a unor norme riguros

în continuare,. ministrul agri
culturii s-a referit la prevede
rile proiectului de lege sanitară- 
veterinară, menite să asigure 
condițiile necesare desfășurării 
unei activități corespunzătoare 
în acest sector, să stabilească 
un cadru juridic ferm și deplin 
concordant, între activitatea sa- 
nitară-veterinară și cerințele de 
ordin social-economic ale etapei 
actuale.

Proiectul de lege — a spus 
vorbitorul — aduce reglementări 
de importanță deosebită, prevă- 
zînd măsurile și răspunderile ce 
revin pentru apărarea sănătății 
animalelor și prevenirea difuză
rii unor boli de la animale la 
om. Apărarea sănătății anima
lelor este prezentată în contex-
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In elaborarea strategiei dez
voltării economice și sociale a 
României — a spus vorbitorul 
— partidul și statul nostru so
cialist pornesc în mod constant 
de la principiul că știința și teh
nologia constituie factori de pri
mă importanță în valorificarea 
resurselor naturale și umane ale 
țării, izvoare de progres și bună
stare, în opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Necesitatea dezvoltării și mo
dernizării necontenite a econo
miei naționale, în concordanță 
cu evoluția rapidă a științei și 
tehnologiei, a introducerii pro
gresului tehnic în toate ramurile 
de activitate, aduce in prim plan 
două categorii de acțiuni de ma
re însemnătate.

Pe de o parte, valorificarea su
perioară, printr-un efort organi
zat la nivel de stat, a inestima
bilului potențial de creativitate 
științifică și tehnică a poporului 
nostru, și, pe de altă parte, pro
movarea in sfera activităților e- 
conomice și sociale a unor noi 
domenii ale creației științifice și 
tehnice, pe care revoluția tehni- 

fundamentate și întărirea 
controlului aplicării acestora;

4. reintroducerea în circui
tul economic a tuturor re
surselor imobilizate in 
stocuri supranormative.

Marea Adunare Națio
nală stabilește ca guvernul, 
organele centrale de planifi
care, aprovizionare și finan
ciare, ministerele, consiliile 
populare să desfășoare o ac
tivitate mai susținută pentru 
întărirea regimului de econo 
mii de energie, combustibili, 
materii prime și materiale, 
pentru reducerea cheltuieli
lor administrative și gospo
dărirea judicioasă a mijloa
celor materiale și bănești.

III. Marea Adunare Na
țională apreciază că în apli
carea Decretului Prezidențial 
privind folosirea rațională a 
spațiilor administrative, pre
cum și a reglementărilor le
gale privind reducerea sau 
înlocuirea unor autoturisme 
cu altele, avind consumuri 
mai reduse de carburanți 
s-au obținut rezultate bune.

Marea Adunare Națio
nală consideră că trebuie 
acționat în continuare pen
tru aplicarea de măsuri mai 
severe în vederea reducerii 
cheltuielilor administrativ- 
gospodărești și bugetare, 
pentru accentuarea spiritului 
exigent de economii la toate 
ministerele și celelalte or
gane centrale de stat, în cen
trale, întreprinderi și la con
siliile populare.

IV. Anul acesta, pe baza 
creșterii producției agricole 
și a producției industriale de 
bunuri de consum, sînt create 
toate condițiile ca aprovi
zionarea să se desfășoare in 
continuare ritmic, permanent 
și corespunzător cererii de 
consum.

tul legii că o problemă de in
teres național.

De asemenea, ca un element 
de importanță deosebită, pentru 
creșterea eficienței activității de 
apărare a sănătății animalelor, 
proiectul de lege prevede spri
jinul efectiv pe care statul il 
acordă în organizarea asistenței 
tehnice. de specialitate și asigu
rarea bazei materiale necesare

Legat de prevenirea și com
baterea bolilor comune omului 
și animalelor, precum și de 
prevenirea toxi-infecțiilor la om 
prin consumul de alimente de 
origine animală, proiectul de 
lege stabilește de o manieră nouă 
răspunderea ce revine medicilor 
veterinari și medicilor umani, 
Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor și 
Ministerului Sănătății.

Sint stabilite, de asemenea, 
sancțiuni contravenționale, ci
vile și penale, cqrjespunzătoare 
gravității abaterilor de la pre
vederile legii, în.jscOpul întăririi 
disciplinei și ordinii in aplicarea 
strictă a măsurilor sanitare-ve
terinare.

Ne exprimăm convingerea — 
a spus în încheiere vorbitorul — 
că adoptarea acestor legi și 
apoi aplicarea cu fermitate a 
prevederilor lor va contribui în 
mod hotărîtor la folosirea rațio
nală, cu spirit gospodăresc, a 
patrimoniului nostru național, 
pămîntulj la întărirea discipli
nei și răspunderii pe linie sa- 
nitar-veterinară, sector de mare 
însemnătate in realizarea mari
lor obiective și sarcini ale 
zootehniei noastre și am putea 
spune și ale sănătății publice 
generale.

co-științifică contemporană le-a 
adus la maturitate.

Vă rog să-mi permiteți să sub
liniez in fața Marii Adunări Na
ționale îndrumările deosebit de 
prețioase și sprijinul permanent 
de care ne-am bucurat în ela
borarea proiectelor de legi amin
tite din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ca urmare, 
ambele proiecte sint subordonate 
sarcinilor de mare răspundere 
puse în fața științei și tehnolo
giei românești ,de Programul 
partidului, de Directivele pentru 
Congresul al XI-lea, de indicații
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
date cu ocazia primei conferințe 
naționale a cercetării științifice 
și proiectării.

Folosirea într-o măsură din 
ce în ce mai largă a energiei nu
cleare a făcut necesară elabo
rarea unei legi nucleare menită 
să stimuleze și, totodată, să re
glementeze activitățile nucleare. 
Proiectul de lege a fost astfel 
conceput incit să asigure intro
ducerea și dezvoltarea tehnicilor 
nucleare în economie și în viața

(Continuare in pag, a IV-a)
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socială, promovarea cercetării 
științifice și industrializarea re
zultatelor acesteia.

în proiectul de lege sînt pre
văzute, de asemenea, măsurile 
necesare pentru asigurarea secu
rității nucleare, pentru suprave
gherea sistematică a radioactivi
tății mediului înconjurător.

Proiectul de lege privind in
vențiile și inovațiile, a spus în 
continuare vorbitorul, cuprinde 
un ansamblu de prevederi menit 
să stimuleze inițiativa creatoare 
a lucrătorilor din unitățile de cer
cetare, proiectare, invățămînt și 
producție, să asigure sprijinirea 
promptă și efectivă a inventato
rilor și inovatorilor în materia
lizarea proiectelor lor. Totodată, 
dispozițiile proiectului de lege 
urmăresc sporirea răspunderii 
unităților socialiste în ceea ce 
privește identificarea, realizarea, 
protecția și valorificarea solu
țiilor tehnice românești în țară 
și străinătate, să garanteze pro
tecția soluțiilor tehnice străine 
aplicate în economia țării noas
tre.

Concepția care stă la baza le
gii izvorăște din politica parti
dului nostru de a asigura spriji
nul permanent și organizat al 
statului pentru activitatea de

Expunerea la proiectul legii 

ocrotirii patrimoniului 

cultural național 
prezentată de tovarășul DUMITRU POPESCU, 

președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

Subliniind că proiectul legii 
patrimoniului cultural național, 
supus aprobării Marii Adunări 
Naționale, este menit să satis
facă o cerință imperioasă pen
tru orice tară civilizată — și cu 
atît mai mult pentru o societate 
bazată pe relații și principii so
cialiste, cum este societatea 
noastră, vorbitorul a spus : Con
sider de datoria mea să relev 
din capul locului că, atît iniția
tiva, cit și concepția de ansam
blu — inspirate dintr-o înaltă 
grijă, prețuire și răspundere 
pentru tezaurul cultural al po
porului român — aparțin secre
tarului general al partidului și 
președintele Republicii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al 
cărui fierbinte și mereu nedes- 
mințit patriotism este bine cu
noscut întregii țări, este o pildă 
însuflețitoare pentru noi toți. 
Inițierea acestei legi este nu 
numai un mare act de cultură 
națională, un înalt omagiu adus 
poporului nostru — făuritorul 
tuturor splendorilor care împo
dobesc acest străvechi pămint ; 
el este, în același timp, o mă
sură de rezonanță internațio
nală, înscriindu-se în efortul în
tregii umanități de a-și apăra 
comorile create în timp, prin 
truda mîinilor și a minții omu
lui.

într-adevăr, partidului nos
tru, regimului socialist le-au 
revenit meritul — în spe
cial după Congresul al IX-lea, 
care a rămas memorabil în ati- 
tea privințe — de a fi redat na
țiunii noastre conștiința valorii 
ei spirituale, a străvechii civi
lizații pe care o moștenește, a 
virtuților ei artistice și științi
fice — materializate în nenu
mărate opere, din care unele de 
talie universală.

înainte vreme, exponenți ai 
claselor stăpînitoare, sau pur și 
simplu oameni cu sufletul sterp, 
rușinîndu-se de obîrșia noastră, 
concedaseră la ideea că Româ
nia a fost țara de totdeauna a 
plugarilor și păstorilor, un fel 
de vacuum al civilizației, care 
nu se poate compara intru ni
mic pe planul creației culturale 
cu lumea occidentală. în aceas
tă ipoteză înjositoare era, de
sigur, exclusă ideea unui efort 
pentru reconstituirea patrimo
niului spiritual național. Dar 
noi avem civilizația de la 
Hamangia cu celebrul ei 
„Gînditor" — expresie a cul
tului rațiunii într-o epocă în 
care Europa era cufundată în 
primitivitate. Noi avem uriașa 
colecție ceramică de Cucuteni,
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produce azot și oxigen printr-un 
proces complicat de purificare. 
Primul grup se afla în reparație 
capitală, așa îneît oprirea celui 
de-al doilea ar fi adus după sine 
oprirea întregului proces tehno
logic din platformă. O fabrică 
de amoniac nu poate lucra fără 
azot.

— Nu exista nici o altă alter
nativă ?

— Exista. Să ne încrucișăm 
brațele și să predăm schimbului 
următor, cu proces verbal, in
stalația defectă.

— Să vă întreb de ce n-ați 
procedat așa ?

— întrebați-mă, dar eu înain
te de orice explicație vă spun 
că a doua zi, luînd o asemenea 
hotărîre. nu mai intram pe 
poarta fabricii. Un om învestit 
cu o răspundere n-are drepturi 
în plus, ci obligații mai mari. Și 
obligația mea era să dau com
binatului azotul de care avea 
atita nevoie.

— Trebuia să hotărîți în se
cunde ?

— Da. Era foarte important. 
Nu mă îndoiesc că se vor mai 
defecta mașini. Cu cît vom avea 
oameni în stare să ia decizii în 
minute, cu atît va cîștiga pro
ducția, societatea. Aceasta este, 
cred eu, una din calitățile omu
lui politic, a răspunderii sale 
sociale și morale în actul con
ducerii.

Oamenii s-au decis să pă
trundă înăuntrul acestui bloc 
de gheață, un adevflrat go
lem industrial, și să înlocuiască 
una din supapele regeneratoru
lui II de azot. în moc’jțnormal, o 
asemenea intervenție presupu

invenții și inovații, în toate fa
zele sale, de a veghea asupra 
valorificării capacității creatoare 
a poporului în folosul poporului, 
de a stimula cu mijloace morale 
și materiale adecvate, conforme 
normelor eticii și echității so
cialiste, pe cei mai valoroși crea
tori care își pun cunoștințele și 
puterea de muncă în slujba in
tereselor patriei noastre socia
liste.

Pornind de la grija față de avu
tul obștesc, de la necesitatea in
vestirii chibzuite, a bunei gos
podăriri a mijloacelor bănești 
ale statului, proiectul de lege 
pune un accent deosebit pe eva
luarea riguroasă a tuturor pro
punerilor de invenții și inovații.

Considerăm că noul act nor
mativ, de mare importanță pen
tru activitatea economică a țârii, 
va da un nou avînt inițiativei 
creatoare a oamenilor muncii, 
pentru realizarea de invenții și 
inovații valoroase și, în același 
timp, va impulsiona ministerele, 
organele centrale, centralele in
dustriale și celelalte organizații 
socialiste, spre identificarea, re
alizarea, aplicarea și generaliza
rea invențiilor și inovațiilor în 
țară, precum și spre brevetarea 
și valorificarea invențiilor româ
nești în străinătate.

cu o vechime de 5 000 de ani, 
care oglindește nu numai rafi
namentul gustului estetic al lo
cuitorilor acestui teritoriu, ci și 
profunzimea reprezentării lor fi
losofice asupra lumii.

Noi avem vestigiile culturii 
antice grecești, pentru că spre 
acest pămînt au venit argonauții 
să caute lîna de aur. Noi avem 
zidurile cetăților geto-dacice, ale 
castrelo'r și monumentelor ro
mane, ale cetăților de scaun în 
care ctitoreau domnitorii evului 
de mijloc, avem școala Măriei 
de Mangop — doamna lui Ște
fan — în atelierul căreia arta 
bizantină a fost asimilată în
tr-o sinteză nouă, de o origina
litate fascinantă, avem palatele 
brîncovenești, bijuteria arhitec
turală a Dragomirnei, grafica 
miniaturală a lui Anastasie 
Crimea, fresca unică în lume 
a Voronețului, al cărei albastru 
a devenit termen de referință 
în arta cromaticii. Noi avem o 
milenară sculptură în lemn și o 
tradiție a țesăturii în care e in
corporată toată esența unei fi
losofii elaborată în cel mai in
tim contact cu natura. Avem o 
artă plastică care se întinde de 
la iconarii anonimi pe sticlă — 
ce fac vogă astăzi în toată lu
mea — pînă la capodoperele lui 
Brâncuși, geniul care a revolu
ționat sculptura mondială. Nu 
reprezintă oare toate acestea o 
bogăție fabuloasă ce ne permite 
să ridicăm fruntea, fără nici un 
complex de inferioritate, în fața 
lumii, întărind sentimentul 
demnității noastre de neam 
care, în ciuda unui destin isto
ric vitreg, a îmbogățit în mă
sură considerabilă zestrea uma
nității ? Este o bucurie pentru 
mine să pot releva cu acest pri
lej că omul care a făcut enorm 
pentru punerea în lumină a a- 
cestei glorii a spiritului româ
nesc este președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Iată 
încă un motiv, alături de nenu
mărate altele, pentru a dori cu 
toții, comuniști, oameni ai mun
cii, ca Congresul al XI-lea să-l 
realeagă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului 
nostru, în calitate de secretar 
general.

în baza principiului marxist 
al valorificării critice a operei 
înaintașilor, atenția societății a 
fost îndreptată tot mai adînc și 
tot mai departe, asupra mărtu
riilor materiale ale inventivi
tății și sensibilității noastre na
ționale, ale geniului poporului 
român. Au fost și sint puse, de 
asemenea, în valoare, tradițiile 

ne : să încălzești toată casa su
papelor, să execuți reparația", 
apoi să răcești din nou pînă la 
minus 170 de grade, să acumu
lezi și să introduci instalația Ia 
parametrii optimi. Totul ar fi du
rat cam douăzeci de zile, în care 
timp, procesul de fabricație pe 
ansamblu se oprea. Combinatul 
din Roznov produce pe zi o va
loare de cîteva milioane. Cît 
s-ar fi pierdut in 20 de zile ? 
Această socoteală au făcut-o 
din ochi în noaptea aceea. Iată, 
deci, de unde a pornit „singura 
alternativă".

— Le-am ziș băieților sim
plu, așa ca bună ziua : cine vrea 
să încerce ? între timp eu, deja, 
trimiteam mașina acasă după 
magazioner. Ne trebuia un 
echipament mai serios decit 
pentru Polul Nord. Cum 
s-au oferit ? Nu m-a întrebat 
nimeni pină acum. Dar dacă 
țin bine minte, nici nu s-a 
făcut prea mare caz de asta. 
Simplu, bărbătește, cum ai stri
ga un catalog, Morărașu. Sta
chie, Ciobanu, Soneț, Pascaru, 
Toma Nicolae. Operația a fost 
dificilă și grea. Intrau cite 
doi, legați, nu puteau să reziste 
mai mult de un minut sau două. 
Se rupeau cablurile de la lăm
pile portative, cauciucul înghe
ța și plesnea, respirația ajungea 
afară în , stare solidă. Mi-era 
teamă pentru fiecare dintre ei. 
îi scoteam de-acolo, îi dezbră
căm, le făceam o frecție, și 
înapoi în gura aceea de gheață. 
A fost o probă nu numai a re
zistenței, dar și a voinței, a tă
riei morale. Atunci mi-am zis 
văzîndu-le picioarele degere t e 
că viața nu e ca-n filme, ci fil
mul ar trebui să fie mai mult 
ca-n viață. 

naționalităților conlocuitoare, 
ale căror opere specifice îmbo
gățesc și diversifică patrimoniul 
cultural al României. Concomir 
tent, noul climat social, filosofic 
și moral, a lărgit și fertilizat 
într-un mod fără precedent 
cimpul' creației culturale, favo- 
rizind sporirea neîntreruptă, sub 
ochii noștri, a avuției spirituale 
românești, cu opere ce poartă 
amprenta epocii socialiste.

Fără îndoială, în anii ce vin, 
acest proces — atît de grandios 
și convingător prefigurat în 
proiectul de Program al parti
dului — va cunoaște o desfă
șurare tot mai amplă și accele
rată.

Iată de ce lipsa unei legife
rări socialiste care să asigure 
constituirea științifică, pe baze 
unitare, precum și protejarea la 
nivelul mijloacelor moderne, a 
acestui patrimoniu de valoare 
inestimabilă pentru națiunea 
noastră, se făcea simțită într-un 
mod deosebit de acut.

Legea care vă este prezentată 
spre adoptare — a spus în con
tinuare vorbitorul — are o în
semnătate de prim ordin pentru 
societatea noastră. Este cunos
cută rigoarea și severitatea cu 
care în lumea de astăzi statele 
își ocrotesc avuția culturală. Ar 
fi un non sens ca statul nostru 
să-și ignore această îndatorire. 
Pentru că acest patrimoniu nu 
ne aparține numai nouă ; el a- 
parține strămoșilor care l-au 
creat și apărat, uneori cu pre
țul vieții, și nu în mai mică 
măsură urmașilor noștri, celor 
care vor avea fericirea să tră
iască în comunism. Conservarea 
intactă și îmbogățirea perpetuă 
a acestui tezaur e o datorie sa
cră a fiecărei generații. Aceas
tă datorie este dictată nu numai 
de valoarea intrinsecă a como
rilor culturale — parte compo

(Urmare din pag. I) 

președintele Comisiei pentru 
industrie, construcții și trans
porturi, raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N. care 
le-au studiat și avizat.

La dezbaterile generale au 
luat cuvîntul deputății loan 
Anton, Vaier Gabrian, Șerban 
Țițeica — la Proiectul de lege 
cu privire la desfășurarea ac
tivităților în domeniul nu
clear, Ioachim Moga, Neculaiu 
Moraru, Eleonora Nilca — la 
Proiectul de lege privind in
vențiile și inovațiile.

Apreciind că, prin conținu
tul lor, proiectele respective
lor legi corespund pe deplin 
cerințelor progresului rapid și 
multilateral al patriei, Marea 
Adunare Națională le-a adop
tat, în unanimitate.

A fost examinat, apoi, Pro
iectul le lege a ocrotirii pa
trimoniului cultural național

— Eu nu știu chimie, tovarășe 
Grigoriu, dar mi se pare incre
dibil să reziști la temperatura 
aceea.

— Vi se pare, dar așa a fost. 
Greu. Se-nțelege, foarte greu. 
Hotărîrea a fost luată fără ezi
tări, asta pentru că înainte de a 
se rosti s-a elaborat in timp, în 
conștiința fiecăruia. Cine se a- 
runcă în foc dacă nu-1 doare 
sufletul pentru ce arde acolo ?

CURAJUL DE A ACȚIONA
Nu stă scris pe fruntea nimă

nui că este capabil de fapte ie
șite din comun. Dar Gheorghe

PUTEREA UNUI FAPT DIVERS
Stachie. băiatul acesta subțire, 
firav, care ar putea juca foarte 
bine la categoria cocoș, are ceva 
din arderea pură și intensă pe 
care o citești în privirile unui 
om de acțiune. Un răspuns sim
plu : „Sint operator, șef de e- 
chipă, era schimbul meu și era 
normal, nu ?, să intru primul in 
blocul acela de gheață".

— Ce-ai gîndit in acea frac
țiune de secundă ?

— Am calculat.
Și din „doi ori doi" se poate 

extrage o învățătură de etică a 
muncii. Operatorul de 24 de ani 
îmi stabilește cu exactitate cît 
produce grupul de separare pe 
oră, ceea ce înseamnă 7 000 m.c. 
oxigen, 16 000 m.c. azot, 250 m.c. 

nentă a avuției naționale gene
rale — ci și de puterea lor de 
mărturie, în fața lumii, asupra 
calităților intelectuale ale po
porului român, de uriașa lor în
semnătate pentru cunoașterea 
genezei etnice și a evoluției 
noastre istorice, a luptei ne
curmate pentru salvarea ființei 
naționale, pentru neatîrnare și 
progres, social, de forța lor con
vingătoare în probarea continu
ității noastre pe aceste melea
guri, precum și a raporturilor 
de influențare reciprocă pe care 
le-am avut cu marile civilizații 
ale tuturor timpurilor, Și nu in 
ultimul loc, această obligație 
derivă din cerințele organizării 
tot mai sistematice și mai largi 
a activității de educare patrio
tică și culturală a tineretului, a 
tuturor locuitorilor țării.

La toate acestea mai trebuie 
adăugat faptul, ce nu poate fi 
subestimat, că o parte din de
pozitul nostru de valori cultu
rale provine din creația spiri
tuală universală — ceea ce in
cumbă o anumită răspundere 
față de întreaga comunitate a 
popoarelor, față de civilizația u- 
manității în ansamblu. De altfel, 
însăși cultura poporului nostru, 
prin ceea ce are ea mai repre
zentativ, prin valorile ei de ex
cepție, aparține panteonului u- 
niversal și, ca atare, ocrotirea 
ei este și o obligație morală in
ternațională.

în spiritul acestor multiple și 
copleșitoare responsabilități a 
fost elaborat proiectul de lege 
prezent. El proclamă autoritatea 
supremă a societății asupra ma
rilor valori culturale ale națiu
nii ; dreptul statului de a ve
ghea la păstrarea lor intactă. 
Sînt prevăzute, într-o viziune 
principială și organizatorică u- 
nitară, definirea structurii patri
moniului cultural național, evi

al Republicii Socialiste Româ
nia, care reglementează, în 
mod unitar, modalitățile de 
identificare, evidență, păs
trare și valorificare științifică, 
cit și punerea în circuit pu
blic, printr-o folosire cores
punzătoare, a tuturor bunu
rilor ce alcătuiesc acest te
zaur, parte integrantă a avu
ției materiale și spirituale a 
națiunii noastre.

Prevederile și semnificațiile 
acestui act de mare însemnă
tate pentru cultura națională 
au fost prezentate, în expune
rea de motive, de către tova
rășul Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Rapor
tul comisiilor permanente ale 
M.A.N., care au avizat proiec
tul de lege, a fost expus de 
tovarășul Constantin Dincules- 
cu, președintele Comisiei pen
tru invățămînt, știință și cul
tură.

oxigen tehnic. „Ce vor gîndi 
cei de la Săvinești, care aș
teaptă în ceasurile urmă
toare hidrogenul nostru ? Ce 
vom lucra săptămîna care ur
mează ? Ce vor lucra colegii 
noștri ? O asemenea instalație e 
atit de complexă, de vitală, im
plicațiile atît de adînci, valorile 
așa de mari, incit merita atunci 
să calculezi".

Reproduc aici una din imagi
nile acelei nopți, așa cum mi-a 
povestit-o Stachie : „în camera 
supapelor, spațiul era îngust și 
întunecos. Nu puteai să vezi, nu 
puteai să controlezi. Șuruburile 
se desfăceau doar cu o mină.

Cite grade să fi fost ? Nu, n-a 
exagerat cu nimic presa. Erau 
aproape minus 160 de grade. A- 
cum imi vine să rîd, dar atunci 
mergeam impleticit nu de ame
țeală, dar pîslarii mi se rupeau 
bucăți și îmi priveam urmele 
concrete ale pașilor în urmă. 
Cîteva zile am simțit usturaturi 
cumplite în picioare. Dar aces- 
ta-i riscul meseriei și nu doar 
de dureri era vorba să scrieți în 
reportajul dumneavoastră".

Vorbind despre prima insta
lație, Adrian Morărașu se gîn- 
dește de acum la a doua. Aceea 
aflată de cîteva luni în repara
ție capitală. Poate azi după- 
amiază e gata. N-are liniște, în

dența sa completă, studierea și 
valorificarea sa științifică, con
servarea neștirbită a integrității 
șt valorii sale, accesul poporului 
la cunoașterea lui, regimul par
ticipării noastre la circulația și 
schimbul cultural mondial. Un 
obiectiv central al legii este 
scoaterea tuturor acestor comori 
din cimpul pericolului irespon
sabilității mercantile. înstrăina
rea marelui și neînlocuibilului 
nostru avut național cultural 
poate fi considerată, cred, tot 
atît de intolerabilă ca și înstră
inarea gliei strămoșești înseși — 
și de aceea statul are datoria și 
dreptul de a întreprinde tot ce 
este necesar pentru a o face im
posibilă.

Legea face, totodată, un apel 
patriotic către deținătorii de 
bunuri culturale cu valoare na
țională, de a înțelege comanda
mentul superior ce a inspirat 
acest act, și de a-și da con
cursul neprecupețit la atinge
rea tuturor telurilor pe care el 
le preconizează. Fără îndoială 
că toți cei în cauză vor ști să se 
dovedească la înălțimea acestui 
apel. Proiectul dă expresie le
gislativă — în acest domeniu — 
patriotismului socialist de care 
este animat poporul nostru, 
conștiinței civice tot mai eleva
te a membrilor societății socia
liste românești, spiritului etic 
superior pe care orinduirea 
noastră nouă îl reclamă fiecărui 
cetățean.

Subliniind că proiectul de lege 
corespunde în cel mai înalt 
grad intereselor majore, actuale 
și de perspectivă, ale națiunii 
noastre socialiste, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea. în în
cheierea expunerii, că adop
tarea lui de către Marea A- 
dunare Națională constituie ex
presia unei înalte răspunderi 
față de destinele societății ro
mânești.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății Miu Do- 
brescu, Justin Moișescu, Letay 
Lajos.

Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, legea.

Textele legilor adoptate de 
Marea Adunare Națională vor 
fi publicate în Buletinul ofi
cial al Republicii Socialiste 
România și in colecția de bro
șuri pentru popularizarea le
gislației.

Anunțînd încheierea dezba
terilor, din prima parte a se
siunii, președintele Marii Adu
nări Naționale a arătat că 
proiectele de legi rămase pe 
ordinea de zi, ca și alte pro
iecte de legi ce se vor primi 
între timp la Biroul M.A.N., 
urmează să fie examinate, 
pînă la următoarea ședință în 
plen a sesiunii, de comisiile 
permanente competente, care 
vor fi convocate în acest scop.

treabă mereu dacă ne mai in
teresează ceva.

— Ce este eroismul ?
— Am putea să nu folosim a- 

cest cuvînt sau să-i dăm altă 
înțelegere. Eroii societății noas
tre sînt eroii muncii, ai muncii 
făcute nu oricum, ci cu mult 
suflet, cu infinită pasiune, pu- 
nînd mai presus, cind împreju
rările o cer, interesul colectivi
tății față de interesul tău.

— Care era interesul dumi- 
tale ?

— Parcă vorbesc numai de 
mine ! Să fim drepți, interesul 
meu putea să fie comoditatea 
mea, teama de a nu mă băga, 

de a nu accepta riscul. Unii 
spun : să-și bată capul ăia care 
au pe lună cu patru sute mal 
mult. Ei să poarte răspunderea! 
Este acesta un gind egoist, ob
tuz ? Este ! Uzina este a tuturor 
celor care o fac să producă, și 
nu doar a celor cu 400 in plus.

Morărașu ne propune, de fapt, 
o nouă accepție a eroismului 
care, spune el, pornește dintr-urt 
sentiment adînc de devotament 
față de colectivitatea in care 
trăiești, un fel de dragoste fi
lială pe care o porți în singe 
din clipa în care ai intrat pe 
poarta uzinei. Interesul per
sonal nu este întotdeauna atît 
de vizibil, de transparent, nu 
se rezumă la fața egoistului

Rezoluția Plenarei
Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste
în ziua de 30 octombrie 1974, s-au desfășurat 

lucrările plenarei Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste consacrată discutării 
proiectelor de documente ale Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român.

Sintetizind dezbaterile ce au avut loc în toate 
organizațiile politice, de masă, obștești și pro
fesionale care alcătuiesc Frontul Unității Socia
liste, dînd glas gîndurilor și sentimentelor între
gului popor, participant» la plenară au expri
mat, în mod unanim, deplina aprobare și ade
ziune față de proiectul de Program al P.C.R. și 
proiectul de Directive, voința tuturor cetățeni
lor țării de a munci fără preget pentru înfăp
tuirea obiectivelor grandioase de propășire a 
patriei înscrise în aceste documente, pentru edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României și înaintarea țării 
spre comunism.

Plenara Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste apreciază că aceste documente 
răspund intereselor vitale ale tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, fără deosebire de vîrstă sau pro
fesie — și subliniază că realizarea prevederilor 
lor va determina o și mai puternică întărire a 
unității și coeziunii societății noastre, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, forța con
ducătoare a destinelor poporului.

Plenara Frontului Unității Socialiste dă o 
înaltă apreciere contribuției nemijlocite, deose
bit de valoroase, adusă de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la e- 
laborarea acestor documente. Plenara apreciază 
că orientările, de mare Însemnătate teoretică și 
practică, cuprinse în proiectul de Program și 
în celelalte documente ale Congresului, purtind 
amprenta gîndsrii științifice vii, marxist-Ieni- 
niste. a spiritului partinic și cutezanței revolu
ționare proprii personalității secretarului gene
ral al P.C.R., reprezintă un aport remarcabil al 
partidului nostru, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare.

Plenara Consiliului Național al F.U.S. relevă 
caracterul realist al acestor documente, care se 
întemeiază pe generalizarea experienței bogate 
a partidului în lupta de eliberare națională și 
socială, pentru construirea socialismului, consti
tuind o strălucită întruchipare a responsabili
tății față de popor și a dragostei de țară, a pa
triotismului fierbinte și internaționalismului con
secvent ce definesc întreaga politică internă șl 
externă a Partidului Comunist Român.

Plenara Consiliului Național al F.U.S. relevă 
importanța faptului că proiectele de Program și 
Directive, care definesc strategia generală a 
dezvoltării economice pentru următorii 20—25 
de ani, pun pe primul plan întărirea rolului con
ducător al industriei, dezvoltarea în ritmuri înal
te a forțelor de producție, amplasarea judicioa
să a acestora pe întreg teritoriul țării, astfel in
cit să se asigure dezvoltarea armonioasă a tu
turor județelor și regiunilor, ridicarea gradului 
de civilizație materială și spirituală a întregului 
popor. Plenara apreciază că prevederile proiec
telor Programului și Directivelor care stabilesc 
un raport corespunzător între fondul de con
sum și fondul de dezvoltare reflectă o pecesi-

LA MUZEUL SATULUI

CENACLU DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR
în preocuparea sa permanentă 

de a face tot mai cunoscut și 
mai îndrăgit tezaurul creației 
noastre populare, Muzeul Satu
lui a inițiat un cenaclu de et
nografie și folclor intitulat su
gestiv „Lumea satului". în șe
dințe lunare, cenaclul va căuta 
să prezinte' diferite aspecte ale 
creației poetice populare, obi
ceiuri specifice fiecărui anotimp, 
meșteșuguri artistice cu vechi 
tradiții. Pentru aceasta vor fi 
invitați să-și arate iscusința cîn- 
tăreți de balade, cioplitori în 
lemn, olari, țesătoare și alți 
meșteri populari. Fiecare fe
nomen artistic va fi ilustrat de 
profesori, cercetători, muzeo
grafi cu ajutorul exemplificări

ZILELE FILMULUI ITALIAN
în Capitală au început Zilele 

filmului din Italia, manifestare 
organizată sub auspiciile Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste. în cadrul spectacolului 
de gală, care a avut loc miercuri, 
în deschidere, la Casa filmului, 
a fost prezentată pelicula „Călă
toria", ecranizare după o nuvelă 
de Pirandello, in regia lui Vitto
rio de Sica, avind ca interpreți 
principali pe Sophia Loren și 
Richard Burton. în afara acestui 
film, în zilele următoare vor 
mai rula producțiile cinemato
grafice „Giordano Bruno". „Jo
cul de cărți" și „Delict din dra
goste".

care trage spre sine tot. Ar fi 
prea simplu. A nu-ți face dato
ria, a munci prost, a fugi de 
răspundere în asemenea clipe 
grele este tot un chip al inte
resului individualist, al celui 
care nu simte cind este lezată 
producția. El vede în uzină doar 
firma și nu viața colectivității, 
prestigiul ei.

Gestul eroic al celor cinci ti
neri de la Combinatul din Roz
nov a fost primit în felurite 
chipuri. Cu gravitate („Știți cîte 
milioane au salvat de pe apa 
simbetei ?“), cu emoție („Meri
tau și ei măcar o fotografie la 
gazeta de perete"), cu entuziasm 
(„Bravo, băieți ! ăsta-i curat 
eroism !“), cu neîncredere („Și 
ați intrat voi în iglu ăla de 
gheață ?“) și chiar cu suspiciu- 

• ne („Cum, ați venit de la Bucu
rești pentru povestea aia mă
runtă ?").

Un cuvînt plin de înțelegere 
și căldură l-a avut secretarul 
organizației de partid, inginer. 
Ion Pralea : Știți dumneavoas
tră cum este azotul de calitate ? 
Nu vă pun întrebarea ca să 
schimbăm rolurile. Cu cit azo
tul' e mai pur, cu atît este mai 
bun. De ce n-ar fi așa și cali
tatea oamenilor care-i produc ? 
Mai pură, mai curată. Ei, asta 
au demonstrat băieții noștri ! 
Să ai conștiința lucidă că nu se 
putea altfel, să ai forța de a 
acționa, să ai modestia de a sta 
în umbră, după o asemenea 
faptă. Iată ce mi se pare extra
ordinar pentru vîrsta și înțele
gerea lor. O ecuație simplă a 
raportului dintre personal și 
general, în care fiecare dintre 
ei s-a simțit parte dintr-un în
treg, celulă dintr-un organism 
viu, puternic. 

lor „pe viu", autentice. Cele mai 
apropiate cenacluri vor avea ca 
teme obiceiurile păstorești și de 
iarnă. Trimestrial, cenaclurile își 
vor ține ședințele în școli și în
treprinderi. Prima întîlnire, de 
miercuri, la care au fost invitați 
prieteni ai muzeului din între
prinderi și instituții, școli și fa
cultăți, a fost consacrată „Me
losului și poeziei pastorale". Du
pă o prezentare făcută de un 
specialist al Institutului de cer
cetări etnologice și dialectolo- 
gice, participanții au mai putut 
asculta cîntece pastorale înre
gistrate pe bandă și un recital 
de poezii populare susținut de 
actori ai teatrului „Nottara".

Spectacolul inaugural a fost 
precedat de o alocuțiune rostită 
de regizorul Mircea Mureșan, 
vicepreședinte al Asociației Ci
neaștilor din România.

în asistență Se aflau loan Jin- 
ga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Paolo Pucci di Benisichi, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Italiei la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Nu s-au gîndit nici unul din
tre eroi la o recompensă. 
Și totuși recompensa a venit. 
Dar nu pentru toți cei care 
și-au asumat riscul interven
ției. Să punem oare semnul 
egalității între un stat de plată 
și indiferența cu care a fost 
privită fapta lor ? Mă obligă la 
acest raționament o replică a 
inginerului Dumitru Costin, di
rectorul tehnic al combinatului: 
„Da, au luat primă factorii de 
decizie...".

— Ei au intrat la minus 170 
de grade ?

— Ce importanță are ? Din 
ăștia, ca să intervină, găseam o 
sută. Ce vi se pare extraordi
nar ? Operatorii și-au îndeplinit 
o obligație normală, de servi
ciu.

Remarc : într-un fel suna în 
gura lui Stachie cuvîntul nor
mal („E normal, nu ?, să intru 
eu primul"), și în alt mod sună 
acum. O obiectivare critică, re
ce, golită de orice simțire. Nu-1 
cunosc pe tovarășul director teh
nic, pqate că nu trebuie judecat 
numai prin prisma acelui dialog, 
dar ar însemna să mă opresc 
la jumătatea drumului, dacă nu 
aș spune : ei au făcut, nu ceea 
ce le cerea regulamentul de or
dine interioară, ci conștiință 
lor de tineri crescuți și formați 
în această Uzină. Asemenea ges
turi trebuie respectate, aș spu
ne cu religiozitate. Fac parte 
din ansamblul acelor calități 
comuniste, acelor virtuți în stare 
pură care dau fizionomia mo
rală a omului nou. Iar morala, 
e nevoie să mai repetăm oare 
acest adevăr ?, stă în faptele 
•mului.

tate obiectivă și au o însemnătate hotăritoare 
pentru dezvoltarea accelerată a economiei, îm
bunătățirea continuă a condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, pentru înflorirea civilizației 
socialiste in România.

Plenara subliniază importanța deosebită a 
obiectivelor stabilite în proiectul de Program 
privind evoluția viitoare a societății socialiste 
românești, perfecționarea raporturilor sociale_ și 
a conducerii vieții obștești, dezvoltarea și adin- 
cirea continuă a democrației socialiste, atrage
rea largă și participarea efectivă a întregului 
popor la conducerea statului.

Plenara consideră că înfăptuirea prevederilor 
documentelor Congresului al XI-lea va avea o 
însemnătate covîrșitoare pentru dezvoltarea pro
cesului de formare a omului nou, pentru înră
dăcinarea și generalizarea principiilor eticii și 
echității socialiste, pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor și înflorirea multilate
rală a personalității umane.

Participant» la lucrările plenarei Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste sub
liniază însemnătatea principiilor fundamen
tale ale politicii externe a României, cris
talizate în documentele Congresului, apre
ciind că acestea răspund întru totul in
tereselor naționale ale poporului român, 
și, in același timp, ale cauzei generale a socia
lismului și păcii, a libertății și progresului tu
turor națiunilor. Plenara consideră că prin în
făptuirea politicii externe preconizate în pro
iectele acestor documente, România va aduce o 
contribuție sporită-Ia dezvoltarea procesului de 
destindere în viața internațională, la edificarea 
securității în Europa și în lume, Ia făurirea unei 
noi ordini economice și politice mondiale, în 
care fiecare popor să-și hotărască singur des
tinele, să conlucreze în condiții de egalitate și 
respect cu toate popoarele pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru pacea și înflorirea întregii 
umanități.

Ca for de conducere al celui mai larg orga
nism politic, Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, dînd glas dorinței fierbinți ex
primate de toate organizațiile componente, de 
toți cetățenii țării, se pronunță, într-o însufle
țită unanimitate, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales la Congresul al XI-lea în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comu
nist Român. Participant» la plenară își exprimă 
convingerea că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general al Partidului Co
munist Român constituie chezășia amplificării 
succeselor de pînă acum, a înfăptuirii nobilelor 
idealuri ale socialismului și comunismului, spre 
binele și fericirea întregii noastre națiuni socia-

Consiliul Național al Frontului Unității Socia
liste se angajează să acționeze cu cea mai mare 
hotărîre pentru mobilizarea tuturor energiilor 
poporului în vederea înfăptuirii Programului 
Partidului Comunist Român, a celorlalte docu
mente ce vor fi adoptate de Congresul al XI-lea 
al partidului și își exprimă convingerea că toți 
cetățenii României, socialiste, în strinsă unitate, 
vor munci cu înflăcărare pentru progresul și 
strălucirea patriei, pentru făurirea unui înalt 
nivel de bunăstare și civilizație a întregului 
popor român.. . ■ > o.Htjb',;
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Calificare
(Urmare din pag. I)

altfel în foarte multe altele, 
muncitorii și-au asumat, pe 
lingă sarcina de a produce, 
și sarcina de a-și controla 
perfect propriul produs, in 
așa fel incit fiecare om să 
fie propriul său C.T.C.-ist. 
Mișcarea aceasta, devenită 
binecunoscută, s-a extins în 
toată țara ; merită insă, de 
cîte ori o vezi „pe viu", s-o 
consemnezi, să-i lămurești 
detaliile, să stai de vorbă cu 
aceia care o exercită.

La întreprinderea de con
fecții, ingeniozitatea munci
torească a lansat lozinca : 
EU PRODUC, EU CONTRO
LEZ, EU RĂSPUND. For
mulă deosebit de succintă și, 
în același timp, plină de re
lief. Urmăresc Ia lucru tine
rele muncitoare ; banda nu 
așteaptă, aici hotăritoare nu-i 
numai calificarea propriu- 
zisă, ci șl ritmul în care se 
îndeplinește o operațiune sau 
alta, ordinea mișcărilor, coor
donarea lor. Așadar, în ace
lași segment de timp, oricum 
limitat, omul înzestrat și de
votat știe șț poate să com
prime tot ceea ce este 
absolut necesar — rezul
tatele se văd limpede la 
capătul benzii, unde se adu
nă produsele finite și gata 
verificate din punctul de 
vedere al controlului de 
calitate. Dar ceea ce socotesc 
că trebuie neapărat subliniat, 
in discutarea amintitei deci
zii luate de muncitorii În
șiși (Eu produc, eu contro
lez, eu răspund), este impli
carea CONȘTIINȚEI profe
sionale în orice gest, în orice 
produs îți iese din mină ; 
căci ce altceva înseamnă 
faptul că, în segmentul de 
timp limitat, la care mă re
feream mai înainte, omul 
consideră necesar să cuprin
dă și această superioară 
treaptă de producție, iniția
tivă posibilă numai într-o 
întreprindere socialistă: auto
controlul. La „Flacăra Ro
șie" de pildă, cînd cineva 
este inclus într-un circuit 
productiv, ceilalți muncitori 
îl atestează (am notat cu- 
vintul acesta care, de regulă, 
se folosea mai ales în me
diul universitar), doar că 
aici nu-i vorba de cine știe 
cc examen și nici de pozi
ția profesor-student, ci de 
garanția că omul în cauză 
este nu numai capabil să în
deplinească munca sa, ei șl 
să-și autocontroleze produsul. 
După cum se vede, pretutin
deni sînt puse Ia punct prac
tici cît mai eficiente, metode 
dinamice — nu înghețate — 
de stimulare a personalității 
umane, de ciștigare perma
nentă. în cele mai diverse 
aspecte ale lucrului, a DEM
NITĂȚII. In fond, asta și în
seamnă cuvintele : EU PRO
DUC, EU CONTROLEZ, EU 
RĂSPUND. Este vorba de 
un EU pe deplin responsa
bil, sigur de sine, Îmbogățit 
în atmosfera — purificată de 
orice nedreptate socială — a 
orînduirii noastre. Programul 
Partidului Comunist Român 
înscrie, printre princiniile 
eticii și echității socialiste, 
MUNCA — îndatorire supre
mă, fundamentală, de onoa
re, a tuturor.
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TELEGRAME
Domnului RICHARD NIXON

SSn Clemente-California
Stimate Domnule Nixon, .
Am aflat cu multă mîhnire vestea îmbolnăvirii dumneavoastră și 

vă doresc, din toată inima, să vă restabiliți cît mai curînd sănătatea.
Ne amintim cu multă plăcere de întrevederile noastre deosebit 

de amicale, care s-au dovedit fructuoase pentru apropierea și 
dezvoltarea conlucrării și prieteniei dintre țările și popoarele noas
tre, pentru cauza păcii și colaborării internaționale.

Soția mi se alătură pentru a vă ura însănătoșire cît mai grabnica 
și pentru a vă transmite dumneavoastră și doamnei Patricia Nixon 
cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Cu prietenie,
NICOLAE CEAUȘESCU

din Octombrie FINALA „CUPEI SCINTEII TINERETULUI LA TENIS“ Năstase

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
ELVEȚIAN AL MUNCII, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România, Comitetul Central al Partidului Co
munist Român adresează partidului dumneavoastră, tuturor oa
menilor muncii din Elveția calde felicitări și un salut frățesc cu 
ocazia celei de-a 30-a aniversări a creării Partidului Elvețian al 
Muncii. , .... . ,Comuniștii români. întregul popor român, animați de profunde 
sentimente de stimă și solidaritate internaționalistă, urmăresc 
cu viu interes activitatea desfășurată de Partidul Elvețian al 
Muncii pentru promovarea intereselor și aspirațiilor maselor de 
oameni ai muncii, pentru unitatea forțelor muncitorești, demo
cratice și progresiste în lupta pentru bunăstare, progres social, 
democrație, socialism și pace.

Acest eveniment remarcabil din istoria partidului dumnea
voastră are loc în condițiile în care se impune intensificarea ac
țiunilor unite ale popoarelor pentru consolidarea și adîncirea 
cursului spre destindere și colaborare în Europa și în întreaga 
lume, împotriva politicii imperialismului de dominație, agresiune 
și de forță, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru construcția 
unor raporturi noi între state, care să asigure afirmarea liberă 
și suverană a fiecărui popor, cu respectarea dreptului său de 
a-și hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară.

Relevînd cu satisfacție și cu acest prilej bunele relații de 
prietenie și colaborare tovărășească, statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Elvețian al Muncii, ne exprimăm 
convingerea că aceste legături, bazate pe principiile marxism-le- 
ninismului și internaționalismului proletar, ale dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de-sine-stătător politica, se vor amplifica 
și diversifica și în viitor în interesul celor două partide și po
poare ale noastre, al întăririi unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Cu ocazia marii dv. sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, noi suc
cese în activitatea pe care o desfășurați pentru triumful țelurilor 
nobile ale păcii, democrației și socialismului.

Miercuri după-amiază, la Com
binatul pentru prelucrarea lem
nului din Suceava, a avut loc 
o adunare festivă consacrată a- 
niversării a 57 de ani 
toria Marii Revoluții 
din Octombrie.

La adunare au luat 
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai combi
natului.

Au fost prezenți 
Ambasadei Uniunii 
București.

Inginerul Simion 
rectorul combinatului a evocat 
însemnătatea istorică a Marii 
Revoluții din Octombrie, mo
ment de cotitură în istoria ome
nirii, care a deschis calea re
voluțiilor proletare și a luptei 
maselor populare de pretutin
deni pentru eliberarea socială 
și națională. Vorbitorul a sub
liniat relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare frățeas
că existente între țările, parti
dele și popoarele noastre, re
lații care cunosc o continuă dez
voltare și întărire pe multiple 
planuri, în interesul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

A luat, apoi cuvîntul, V. G. 
Pozdniakov, consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, care a prezentat marile 
realizări obținute de popoarele 
sovietice, sub conducerea

de la vic- 
Socialiste

parte re-

membri ai 
Sovietice la
Macovei, di-

P.C.U.S., în opera de edificare 
a comunismului. Vorbitorul a 
relevat evoluția mereu ascen
dentă a legăturilor prietenești 
și a colaborării frățești, multi
laterale dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
dintre Uniunea Sovietică și 
România, dintre popoarele so
vietice și poporul român.

în încheierea manifestării a 
fost prezentat un spectacol ar
tistic susținut de artiști ama
tori ai combinatului.

★
întreprinderea „Rulmentul" 

din Brașov a găzduit, de aseme
nea, o adunare festivă, consa
crată aceluiași eveniment.

Au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, oameni ai muncii 
treprindere. Au luat 
membri ai Ambasadei _____
Sovietice la București. Despre 
semnificația acestui eveniment 
istoric au vorbit Vicențiu Apol- 
zan, secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii și V. T. 
Maliutin, consilier al ambasadei 
sovietice la București.

Vorbitorii au subliniat în a- 
celași timp evoluția mereu as
cendentă a relațiilor de priete
nie româno-sovietice, întărirea 
continuă a colaborării dintre 
partidele și popoarele celor două 
țări pentru triumful cauzei pă
cii și socialismului în lume.

(Agerpres)

din in- 
parte 

Uniunii

ANIVERSARE COMEMORARE

PLECARE
Delegația de partid și guver

namentală română, condusă de 
tovarășultovarășul Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, a plecat 
miercuri la Alger pentru a 
participa la festivitățile pri
lejuite de cea de-a 20-a ani
versare a Zilei naționale a Re
publicii Algeriene Democratice 
și Populare. Din delegație fac 
parte Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, și Nicolae Cioroiu, 
vicepreședinte al Comitetului 
foștilor luptători antifasciști.

La plecare. pe aeroportul 
Otopeni, au fost prezenți to
varășii Paul, Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Emilian 
Dobrescu, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Pavel Ștefan, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

conducerea Ministerului Aface
rilor Externe și a Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
la conducerea Consiliilor popu
lare județene Sibiu și Brașov, 
precum și la redacția ziarului 
„Neuer Weg“ și editura „Krite- 
rion“.

Oaspeții au avut convorbiri la 
Biroul Consiliului de conducere 
al Asociației „România" în legă
tură cu o serie de aspecte ale 
colaborării dintre cele două a- 
sociații. Cu acest prilej, s-a ex
primat dorința reciprocă de a se 
lărgi și întări această colaborare.

împlinirea a 50 de ani de Ia 
moartea scriitorului francez, A-. 
natole France, eveniment înscris 
în calendarul marilor aniversări 
culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii pe anul 
1974, a fost marcată miercuri 
seara, in capitală, printr-o ma
nifestare organizată de Comite
tul National pentru Apărarea 
Păcii, Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Uniunea Scrii
torilor și Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea.

La manifestare au participat 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public. A fost de față 
Yves Boy, consilier cultural al 
ambasadei Franței la București.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de scriitorul loan Grigo- 
rescu, viața și opera scriitorului 
francez au fost evocate de prof, 
univ. Romul Munteanu.

în încheiere a fost vizionat un 
film artistic.

Printre numele marilor per
sonalități culturale. înscrise în 
calendarul UNESCO, pentru 
a fi sărbătorite în acest an in 
lumea întreagă, figurează și cel 
al compozitorului austriac Ar
nold Schonberg. Pentru marcarea 
centenarului nașterii compozito
rului, Filarmonica de Stat 
„George Enescu" a organizat, 
miercuri, o manifestare în sala 
mică a Palatului Republicii.

Astăzi a apărut 
numărul 45 al revistei 

„LUMEA"

Din agenda 
„Săptăminii economiei**

SOSIRE
Miercuri după-amiază, a sosit 

la București Gyorgy Biczo, noul 
ambasador extraordinarei pleni
potențiar al Republicii 
Ungare în Republica 
România.

Populare 
Socialistă

VIZITĂ
octombrie 
președin- 
transilvă-

în perioada 23—30 
a.c., ne-au vizitat țara 
tele Asociației sașilor 
neni din R. F. Germania, dr. 
Erhard Plesch, și vicepreședinții 
acestei organizații — dr. Udo 
von Pieldner și dr. Wolfgang 
Bonfert, împreună cu soțiile.

Oaspeții au făcut cunoștință 
cu obiective economice, social- 
culturale. de învățămînt și tu
ristice din municipiul București 
și din județele Argeș, Sibiu și 
Brașov. Ei au fost primiți la

orar al curselor TAROM 
pentru perioada de iarnă

începînd de la 1 noiembrie 
a.c. intră în vigoare noul orar, 
pentru perioada de iarnă (1 
noiembrie 1974—31 martie 1975) 
al curselor aeriene TAROM. Un 
orar adaptat condițiilor atmos
ferice, necesităților și cerințelor 
mereu crescinde, nevoii cetățea
nului de a se deplasa rapid și 
confortabil. Un amănunt ce tre
buie reținut : numărul aerona
velor de pasageri cu capacitate 
și grad de confort sporit de 
tipul AN-24 este mai mare decît 
în perioada anterioară. Așa, de 
pildă, spre Timișoara decolează 
zilnic patru curse (la orele 05,00: 
06,40; 11,10; 16,40) deservite de 
aparate AN-24 cu o capacitate de 
50 de locuri; spre Cluj-Napoca 
sînt cinci curse, fie prin Sibiu, fie 
prin Tg. Mureș (cu plecare din 
București la orele 07,00; 
13,00; 14,20; 17,00) ; spre 
va, cu escală la Bacău 
07,40;
15.20) 
16.10) 
16,00)
14.20) 
Baia
Arad

într-o convorbire recentă, ing. 
Iulian Spirea, locțiitorul pentru

10,30; 
Sucea- 

(orele 
(08,40;14,40) ; spre Iași

; spre Oradea (06,20; 12,00; 
; spre
; spre
; spre
Mare
(05,00;

Sibiu (07,20; 10,30; 
Tg. Mureș (08,20;

Tulcea (10,40) ; spre 
(08,00; 13,40) ; spre 
06,00; 15,40) etc.

probleme economice al coman
dantului Aviației civile TAROM, 
remarca preocuparea constantă 
pentru dotarea curselor interne 
cu aparate tot mai perfecționa
te, cu un grad sporit de siguran
ță și confort, în concordanță cu 
cerințele mereu crescinde ale 
pasagerilor, cu dezvoltarea eco
nomiei noastre socialiste, a tu
rismului, a vieții moderne.

în sfîrșit, credem că este locul 
să reproducem cîteva recoman
dări utile pentru cei ce folosesc 
serviciile TAROM :

e Locurile trebuie rezervate 
cît mai din vreme posibil.

• Biletul de călătorie nu este 
transmisibil.
• Pe cursele TAROM, pentru 

un copil sub 3 ani, care nu ocu
pă un loc separat în avion și 
este însoțit de un adult, se plă
tește 15 la sută din tarif. Dacă 
mai mulți copii sub 3 ani sînt în
soțiți de un adult, numai un 
copil plătește 15 la sută din ta
rif, iar ceilalți plătesc 50 la sută; 
pentru copiii între 3—10 ani se 
plătește 50 la sută din tarif și 
au dreptul la ocuparea unui loc 
în avion.

25—31 octombrie 1974
Vă informăm despre uncie 

din acțiunile organizate cu 
prilejul „Săptăminii econo-

CONSTANȚA MUNTEANU

• Tuturor copiilor născuți 
astăzi 31 octombrie — „Ziua 
mondială a economiei", Casa 
de Economii și Consemna- 
țiuni le va acorda cite un li
bret de economii cu o depu
nere inițială de 109 de lei.

Le urăm viață lungă 
multe economii celor mai 
neri titulari de librete.

• Tot azi va avea loc 
comuna Lerești din județul 
Argeș tragerea la sorți pen
tru luna octombrie 1974, a 
obligațiunilor C.E.C., cu care 
prilej se vor acorda 513 cîști- 
guri suplimentare in 
celor 5 917 cîștiguri 
in mod obișnuit, 
totală a cîștigurilor 
ceastă f 
ridică Ia 
de lei.

• Ieri, 
sărbătorit 
le C.E.C. 
crătorilor 
tatea de servire și în cea de 
cultivare a spiritului de 
nomie la cetățeni".

o In primele 5 zile 
„Săptăminii economiei" 
mai la unitățile C.E.C. 
Capitală s-au efectuat 
către cetățeni depuneri pe 
diferite instrumente de eco
nomisire în valoare totală de 
peste 74 000 000 de lei.

tragere la 
circa 6,5

Și 
ti-

în

aiura 
atribuite 
Valoarea 
de la a- 
sorți se 
milioane

30 octombrie, s-a 
de toate sucursale- 
din țară „Ziua lu- 
fruntași în activi-

eco-

ale 
nu- 
din 
de

Concurenții sosesc 
astăzi în Capitală

învingător

caracter re-Prima competiție de masă cu 
publican la tenis de cîmp „Cupa Scînteii ti
neretului1' - organizată de ziarul nostru în 
colaborare cu Federația de specialitate și cu 

în pragul în- 
concurenții —

... specii 
sprijinul C.C. al U.T.C- - se află îi 
trecerilor finale pe țară. Toți

campionii județelor la fete și băieți - sosesc 
astăzi în Capitală. Comisia de organizare s-a 
întrunit, ieri la prînz, pentru a definitiva pro
gramul marii întreceri. Extragem 
hotărîrile și

in fața lui Lavei
0 A început turneul interna

țional de tenis de Ia Hilton 
Head (Carolina de Sud). în pri
ma partidă s-au întîlnit jucăto
rul român Ilie Năstase și aus
tralianul Rod Laver. La capătul 
unui meci spectaculos și de un 
excelent nivel tehnic, Ilie Năs
tase a obținut victoria în două 
seturi : 6—4, 6—4.

cîteva din
măsurile luate :

vor desfășura 
Tenis-clubului

• Partidele se 
pe terenurile 
București, pe cele de la baza 
Politehnica și Progresul în zi
lele de 1, 2 și 3 noiembrie, în- 
cepind de la ora 9 dimineața, 
pînă la orele 17.

• Turneul final se va disputa 
sistem eliminatoriu. Se .joacă 2 
seturi din 3. cu tie-breack dacă 
e nevoie la setul decisiv, adică 
la 6—6 cîștigă cel care face 
repede 7 puncte.

• Pentru sportivii care 
părăsi competiția încă din 
mul tur 
neu de 
traj, pe 
greșul.

• A fost alcătuită lista arbi
trilor in care figurează, alături

mai
vor 
pri- 
tur-se organizează un 

consolare, cu autoarbi- 
terenurile de Ia Pro-

• DÎMBOVIȚA:
Emoții din cauza... 
ploii

în ultimii doi ani tenisul 
cîmp și-a cîștigat un loc 

Dîmbovița, 
numai în

de 
de

cinste în județul 
Fapt pentru care 
această perioadă s-au construit 
24 terenuri la orașe și, 
semnificativ și de 
localitățile rurale, 
mul construcțiilor 
rilor continuă la 
metri. Numărul 
practică tenisul cunoaște și 
creștere vertiginoasă.

Așa se și explică de ce 
țiativa ziarului nostru s-a bucu
rat de un larg ecou și, firesc, 
de o bună participare, 
două mii de tineri s-au așezat 
în fața fileului pentru a-șl mă
sura priceperea și măiestria, 
pentru a se califica în finala 
ce-i poate duce la cucerirea pre
țiosului trofeu. Sîmbătă, pe te
renurile din Moreni, lupta a fost’ 
strînsă, disputa aprigă. Tinerii 
din Tirgoviște, Pucioasa, Potlogi, 
Răcari sau Moreni s-au între
cut pe ei înșiși, oferind un 
spectacol atractiv, făcînd o bună 
propagandă sportului alb, într-o 
luptă dîrză pentru calificări. 
Ploaia a întrerupt jocurile fi
nale care, din această cauză, au 
trebuit amînate. Acum clasa
mentul este definitivat. La fete, 
pe primul loc, Iuliana Iliescu, 
elevă la Școala generală nr. 8 
din Tirgoviște. Pe locurile ur
mătoare : Nedelea Marilena — 
Liceul din Fieni și Ștefănescu 
Mimi — Liceul economic din 
Tirgoviște ; la băieți locul I a 
revenit lui Sorin Erlic, de la 
Grupul școlar petrol Tirgoviște, 
urmat de Radu Stancu — între
prinderea de utilaj petrolier 
Tirgoviște și Cristian Negoiescu 
— Școala generală nr. 1 Moreni.

Un cuvînt de laudă pentru 
toți participanții, pentru fina- 
liști și cîștigători, pentru orga
nizatori — sectorul de speciali
tate al Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C.

fapt 
reținut, 49 în 
Evident rit- 
și amenajâ- 

aceiași para- 
tinerilor ce 

el o

ini-

Peste

AL. DOBRE

de cei mai reputați arbitri ro
mâni de tenis de cimp. un mare 
număr de sportivi de per
formanță care vor oficia în
trecerile. Printre aceștia — Vio
rel Marcu, Ionel Sântei, ~ 
stantin Popovici, Mariana 
mionescu, Mariana Hagiu, 
rența Mihai, Sever Mureșan, 
Viorel Sotiriu, Dumitru Hără- 
dău etc.

e Festivitatea de deschidere 
va avea Ioc vineri, după amiază, 
Ia orele 15, iar festivitatea de 
închidere și premiere, duminică 
la prînz, după disputarea parti
delor finale.

® „Cartierul general" al par- 
ticipanților este fixat la Palatul 
Pionierilor.

• Organizatorii au prevăzut

Con- 
Si- 

Flo-

în programul celor 
două momente de 
vineri seara, la orele 20, la Pa
latul Pionierilor se va organiza 
un simpozion unde concurenții 
vor avea drept oaspeți 
un dialog, " '
tenis, conducători ai 
sportive, antrenori 
sportivi de mare | ' _____ T_.
Sîmbătă seara, la aceeași oră, o 
gală de filme sportive cu : „Po
veste fără cuvinte" (Finala 
„Cupei Davis" de la București 
1972), „Rachetele de argint" 
(sau Ion Țiriac și Ilie Năstase) 
și „Racheta de aur" (...numai 
Ilie Năstase).

0 Mîine vom publica 
cu 
Și

ÎNTRECERILE
VĂZUTE DE

trei zile și 
destindere :

pentru
firește, tot despre 

mișcării 
renumiți, 

performanță.

listele 
cei 80 de concurenți, precum 
lista completă a premiilor.

„C. S. T. T.“
SPECTATORI

o TAKATS ERNEST, antrenor de tenis la U. T. Arad : „între
cerile pe localitate și pe județ le-am găzduit pe terenurile clubului 
nostru — șapte la număr — de pe malul Mureșului. Am fost jucă
tor de tenis, am participat la multe manifestații și întreceri spor
tive și în calitate de concurent și în cea de spectator, dar o mai 
mare pasiune și voință, un mai mare interes și o mai fierbinte 
chemare pentru o competiție sportivă n-am văzut de cînd sînt. M-a 
surprins că la etapa județeană au participat campionii, fete și 
băieți, din vreo 23 de comune, deci vreo 46 de concurenți, alături 
de 84 din orașul Arad. Timp de 2 zile arădenii pasionați de sportul 
alb și de dîrzele dispute au aplaudat la scenă deschisă evoluția 
citorva talente autentice. A fost un spectacol de neuitat. Pe tinerii 
concurenți nu i-a interesat că ploua, că mingile erau negre, că 
patinau pe zgura devenită noroi sau că racordajul rachetelor se 
defectase — ce să vă spun, un băiat, nu-mi mai amintesc din ce 
comună, avea o rachetă cu racordajul făcut de el, din sîrmă roșie, 
izolată — ei luptau cu o admirabilă voință de a învinge. O între
cere, într-adevăr, sportivă, tinerească, plină de virtuți. Este ceea 
ce mă îndeamnă să propun ca această competiție inițiată de Scînteia 
tineretului să devină tradițională. Excelentă inițiativă".

• ION GRIGORE, șeful sectorului sport al Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C. : „Inițiativa ziarului Scînteia tineretului de a 
organiza prima competiție de masă pentru tenisul de cîmp a găsit 
un larg ecou în rîndurile tinerilor iubitori ai „sportului alb", neaș
teptat de numeroși in județul nostru. Ea vine după o altă inițiativă 
a ziarului în aceeași direcție, la fel de apreciată și avînd același 
extraordinar ecou, „Poate deveni tenisul un sport de masă ?", mate
rializată prin construirea și amenajarea de terenuri pentru tenis. 
Apreciez, și nu este numai părerea mea, că cele două inițiative au 
contribuit foarte mult, alături de succesele „rachetelor noastre de 
aur" — Ilie Năstase și Ion Țiriac — la dezvoltarea acestei discipline 
în rîndul tineretului, la transformarea ei într-o reală mișcare de 
masă. La noi, în județ» numărul terenurilor de tenis și 
care-1 practică este foarte mare. încă o mențiune : 
bucură de foarte multă prețuire în localitățile rurale, 
chiar decît fotbalul, ceea ce este semnificativ".

a tinerilor 
tenisul se 
Mai mult

• TULCEA: O finală
întrecerile primei ediții a 

„Cupei «Scînteii tineretului» la 
tenis" au cunoscut și în județul 
Tulcea o amploare deosebită. De 
altfel, cu acest prilej peste 
3 500 de tineri și-au disputat 
întîietatea la fazele preliminare 
pe asociații sportive și 
tați, dovedind, 
popularitatea de 
„sportul 
leaguri. 
comune, 
Beidaut,
muncă patriotică, (noi 
de tenis.

Dumnică, arena „Mircea" din 
municipiul Tulcea găzduit

alb" și
Recent, 
printre „care 
s-au

locali- 
încă o dată, 
care se bucură 
pe aceste me- 
într-o serie de 

Carcaliu,
amenajat, prin 

terenuri

de zile mari
faza județeană a acestei com
petiții, reunind 50 de băieți și 
20 de fete, din mai multe loca
lități. Concursul feminin a fost 
dominat de Eugenia Sirota, din 
Tulcea, care ne va reprezenta Ia 
finala pe țară. în turneul mas
culin, disputa pentru primul loc 
a fost mult mai acerbă. A fost 
o finală de zile mari. In cele 
din urmă victoria a revenit tî- 
nărului muncitor Petre Casian, 
din Tulcea. Pe locurile 2 și 3 
s-au clasat Cătălin Bucioc și 
Ion Pacagiu, tot din Tulcea.

C. POMPILIU

ROMÂNIĂ- FILM PREZINTĂ:
O producție a Casei de Filme numărul Patru

AGENTUL STRANIU
Scenariul: Horia Lovinescu, Sa- 

vel Știopul ; regia : Savel Știopul ; 
imaginea : George Voicu ; muzica: 
Edmond Deda, H. Maiorovici; de
coruri : Victor Țapu ; costume : La- 
dislau Labancz ; cîntă formațiile : 
„Phoenix" și „Roșu și Negru".

Cu : Florin Piersic, Maria Clara 
Sebok, Violeta Andrei, Ion Besoiu, 
Ion Marinescu, Zephi Aleșc, Ema- 
noil Petruț, Fabian Gavriluțiu, Ana 
Ciobanu, Mauriciu Szekler, Savel 
Știopul, Dumitru Rucăreanu și 
Radu Beligan.

Film realizat în studiourile Cen
trului de Producție Cinematogra
fică „București".

LA CASA FILMULUI DIN CAPITALĂ ÎNTRE 30 OCTOMBRIE - 3 NOIEMBRIE 1974

ZILELE FILMULUI ITALIAN
In program :

• CĂLĂTORIA
regia Vittorio de Sica,

• GIORDANO RRUNO
regia Giuliano Montaldo,

• JOCUL DE CĂRȚI
regia Luigi Comencini,

• DELICT DIN DRAGOSTE
regia Luigi Comencini

Cassius Clay, din nou 
campion mondial de box

Redutabilul pugilist Cassius 
Clay a spulberat mitul invin
cibilității tînărului George Fo
reman, redevenind miercuri, 
pe ringul arenei „20 mai" din 
Kinshasa (Republica Zair), 
campion al lumii la categoria 
grea. Peste 50 000 de specta
tori au urmărit această întîl- 
nire, considerată ca o nouă edi
ție a „meciului secolului", în 
care Cassius Clay, la 32 de ani, 
i-a servit o lecție de box lui 
Foreman, pe care l-a învins 
prin K.O. în repreza a 8-a. Co
mentatorii agențiilor interna
ționale de presă relevă în cro
nicile lor că după desfășurarea 
primelor 5 reprize în ușor avan
taj se afla Foreman. Cu excep
ția primei reprize și celei de-a 
patra care s-au încheiat la ega
litate, Foreman cîștigase cele
lalte trei runduri datorită pre
ciziei croșeelor sale. In momen
tele grele ale întîlnirii, datorită 
marei sale experiențe, Clay a 
știut să adopte o tactică exce
lentă și să provoace multe 
„clinciuri", paralizînd acțiunile 
ofensive ale lui Foreman. Ince- 
pînd din repriza a 6-a, Clay 
controlează partida datorită lo
viturilor sale directe și jocului 
de picioare, care i-au creat pro
bleme lui Foreman. în excelen
tă condiție fizică, Clay a în
ceput să-și netezească drumul 
spre victorie în repriza a 7-a, 
la sfîrșitul căreia Foreman dă
dea vădite semne de oboseală, 
în repriza a 8-a. după un 
schimb rapid de la semidis- 
tanță. Clay a făcut doi pași îna
poi și a plasat un clasic „un- 
doi" la figură, Foreman fiind 
înghesuit în corzi. Clay a sesi
zat momentul critic în care se 
afla adversarul său și a conti
nuat să-l lovească cu serii de 
croșee și directe la figură. Uria
șul texan a căzut la podea și a 
fost numărat pînă la „10“ de 
arbitrul Zach Klayton, care l-a 
declarat învins prin K.O. în mi
nutul 2 și 58".

Aceasta a fost prima înfrân
gere suferită de George Fore
man în cariera sa (40 
ciuri cîștigate, dintre 
prin K.O.).

Cassius Clay este al 
pugilist din istoria meciurilor 
pentru centura cu diamante care 
reușește să-și recîștige titlul 
mondial. El a reeditat perfor
manța realizată cu ani în urmă 
de Floyd Patterson.

După încheierea întîlnirii, în 
cabine, Cassius Clay a declarat: 
„Norton și Frazier au fost ad
versari redutabili pentru mine. 
Foreman nu lovește puternic. 
El nu m-a impresionat. V-am 
spus înaintea meciului că nu 
voi avea probleme. Voi reflecta 
dacă este cazul să mă retrag 
sau nu din activitatea competi- 
țională".

La rindul său, fostul campion 
mondial, George Foreman, a de
clarat : „Un adevărat sportiv nu 
trebuie să-și vorbească de rău 
învingătorul. Un campion mon
dial trebuie respectat. Desigur, 
am dreptul la un meci revanșă".

de îne
care 37

doilea

• La Ulan Bator au luat sfîr
șit reuniunile din cadrul com
petiției internaționale de box 
„Turneul prietenia", pentru e- 
chipele de tineret. Pugiliștii ro
mâni au avut o comportare re
marcabilă, ocupînd locul doi în 
clasamentul final, după selecțio
nata U.R.S.S. La categoria ușoa
ră, Carol Hajnal (România) a 
cucerit medalia de aur. Medalii 
de argint au obținut N. Chipi- 
rog (categ. semigrea) și Stana 
Aurel (categ. mijlocie), iar me
dalii de bronz — I. Vancea (ca
teg. cocoș), C. Ciochină (categ. 
mijlocie-mică) și Gheorghe 
Axente (categ. grea).

JOI, 31 OCTOMBRIE 1974
PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te
lex. 17,35 Pădurea și noi. 18,05 
Vîrstele peliculei. Ediție specială : 
Tinăra generație în cinematogra
fia românească contemporană. Fi
zionomia unei generații așa cum 
a fost ea schițată în filmul ar
tistic și documentar din ultimii 
ani. 18.35 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 18,50 
Bistriță, apă zglobie. Cîteva cîntece 
de viață nouă și dansuri popu
lare tradiționale din zona Bistri
ței șl Trotușului. 19,20 1001 de 
seri : Dinky. 19,30 Telejurnal. Azi 
— în perspectiva viitorului co
munist al României. 20,00 Seară 
pentru tineret : Turneul embleme
lor — itinerar patriotic pentru ti
neret — concurs închinat celei 
de a 30-a aniversări a eliberării 
patriei și celui de al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. Organizatori : C.C. al U.T.C. 
și Redacția emisiunilor pentru ti
neret. Etapa a IlI-a. Participă 
echipele județelor Argeș șl Ilfov. 
Transmisiune de la Tirgoviște. 
20,50 De joi pînă joi — rubrică de 
știri din activitatea tineretului. 
20.55 Un cîntec pentru fiecare — 
muzică ușoară la cererea telespec
tatorilor. 21.25 Coloane ale istoriei: 
Oltenia. Documentar TV. 21.50 Ca
priciu spaniol de Rimski Korsakov 
in transpunerea coregrafică a lui 
Ion Tugearu. 22,10 24 de or«.

PROGRAMUL II
20,00 Decada muzicii românești. 

Festival Enescu-Debussy la postul 
de radio „France Muslque". Con
certul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunli Române. Dirijor 
Iosif Conta. în pauză : Telex ; 
Viața economică a Capitalei : Pro
ducția și comerțul de mobilă în 
1975. 21,45 Documentar TV : „Co
boară toamna". 21,55 Atlas nr»- 
zical.
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Președintele Consiliului de Miniștri

al R. D. G. /-a primit pe șef ui

delegației române

Vizita delegației
U.T.C. în Tunisia

EVOLUȚIA 
MOZAMBICANĂ

Miercuri, tovarășul Mihai Ma
rinescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare 
economică între Republica So
cialistă România și R. D. Ger
mană, a fost primit de Horst 
Sindermann, președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, au fost trecute 
în revistă rezultatele obținute 
în cadrul colaborării economice 
între cele două țări și au fost 
examinate noi posibilități în ve-

derea adîncirii cooperării și spe
cializării în producție.

Cu acest prilej, Horst Sinder
mann a transmis din partea to
varășului Erich Honecker, prim 
secretar al C.C. al P.S.U.G., to
varășului Nicolae Ceaușeșcu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, un 
cald salut și, totodată, mulțumi
rile conducerii de partid și de 
stat a R.D.G. pentru felul cum 
a fost sărbătorită în România 
cea de-a XXV-a aniversare a 
întemeierii R.D.G.

La întrevedere a fost de față 
ambasadorul român in R.D.G., 
Vasile Vlad.

Cu ocazia vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în 
Tunisia, Ion Traian Șfefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a 
fost primit de Hedi Nouira, 
secretar general al Partidu
lui Socialist Desturian și 
prim-ministru al Tunisiei.

Cu acest prilej, au fost 
trecute în revistă posibili
tățile de lărgire a schimbu-

rilor dintre organizațiile de 
tineret ale celor două țări.

La întilnire au mai parti
cipat Fuad M'Bazzaa, mi
nistrul tunisian al tineretu
lui și sporturilor, și Abdel- 
hakim Tekaya, secretar ge
neral al Uniunii Tunisiene a 
Organizațiilor de Tineret 
(U.T.O.J.) Din partea româ
nă, a asistat ambasadorul 
țării noastre la Tunis, Ma
rin Rădoi.

Guvernul de tranziție din 
Lourențo Marques a numit, 
miercuri, pe primii cinci afri
cani care vor deține posturi- 
cheie în administrația Mozambi- 
cului. Printre alții, Pedro Juma 
a fost numit guvernator al dis
trictului sudic Lourențo Mar
ques, iar Raimundo Pachinuapa 
— guvernator al provinciei Cabo 
Delgado din nord-estul Mozam- 
bicului. în sfîrșit. noul primar 
al capitalei Lourenco Marques 
este, începînd de miercuri, Al
berto Massavanhe.

aido modo Însărcinat
CU FORMAREA NOULUI

Ambasadorul României Ia Bonn GUVERN ITALIAN

Conferința pentru securitate a lost primit de președintele P.S.D

și cooperare în Europa
lucru creat de 
coordonare pentru

Organul de 
Comitetul de 
redactarea documentelor finale 
privind urmările instituționale 
ale Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa a 
trecut la definirea celui de-al 
doilea paragraf al preambulului 
textului respectiv, pe baza unor 
propuneri prezentate de Româ
nia, Iugoslavia. Danemarca, Fin
landa și Polonia.

Argumentînd ideea sublinierii 
rolului conferinței ca parte a 
procesului de edificare a secu
rității și dezvoltare a cooperă-

rii pc 
român 
că, încă de pe acum, se poate 
aprecia contribuția importantă 
pe care conferința o are pentru 
promovarea acestui proces. Pen
tru a evidenția această contri
buție, nu este nevoie să se 
instaureze o perioadă probato- 
rie. După conferință, va trebui 
să urmeze o. perioadă de lăr
gire și adîncire a acestei con
tribuții, pe baza documentelor 
ce se vor adopta în cadrul fazei 
la nivelul cel mai înalt.

continent, reprezentantul 
Romulus Neagu a arătat

La 30 octombrie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Bonn. Ion Morega, a fost primit 
în vizită de prezentare de pre
ședintele Partidului Social-De
mocrat, Willy Brândt. Ambasa
dorul român a transmis un sa-, 
lut cordial și cele mai bune 
urări din partea secretarului ge
neral, al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu. Mulțumind, Willy 
Brandt a rugat să fie transmise

tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 
cordiale salutări și urări de să
nătate și succes in activitate.

în cadrul convorbirii, au fost 
evocate bunele relații existente 
între P.C.R. și P.S.D., între 
România și Republica Federală 
Germania, dorința ambelor 
părți de a extinde și adinei co
laborarea reciproc avantajoasă, 
în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii.

La sfirșitul a două zile de 
consultări în vederea soluționă
rii crizei guvernamentale de
clanșate la 3 octombrie, pre
ședintele' Giovanni Leone l-a 
însărcinat pe actualul ministru 
de externe în cabinetul demi- 
sionar, Aldo Moro, cu formarea 
noului guvern. Aldo Moro a 
acceptat misiunea, formulînd 
unele rezerve. „Situația țării, a 
spus el, este gravă, în special 
ca urmare a faptului că este 
legată de un tablou internațio
nal ce include, alături de seni
nele pozitive ale destinderii, o 
criză a economiei mondiale".

Premierul desemnat, membru 
al Partidului Democrat Creștin, 
a mai condus în trei rînduri, în 
perioada 1963—1968, guvernul. 
Potrivit observatorilor, el va în
cerca să realizeze o coaliție tri
partită cuprinzind pe democrat- 
creștini, republicani și socialiști.

0. N. U.

Promovarea statutului femeii
în societatea contemporană

Cuvîntul reprezentantului României asupra 
raportului E.C.O.S.O.C.

In comitetul pentru problemele sociale, umanitare și cul
turale al Adunării Generale, continuă dezbaterile asupra rapor
tului E.C.O.S.O.C. privitor la cooperarea internațională pentru 
promovarea statutului femeii în societatea contemporană și or
ganizarea în 1975, a Anului internațional al femeii.

Luînd cuvîntul la dezbateri 
reprezentantul țării noastre în 
acest comitet, subliniind că 
România este una dintre țările 
inițiatoare ale acestei acțiuni, 
a apreciat pozitiv rezultatele lu
crărilor din acest an ale Comi
siei O.N.U. pentru statutul fe
meii și ale E.C.O.S.O.C. Tot
odată, el a evidențiat faptul că 
dezbaterile din acest an din ca
drul O.N.U. au prilejuit inten
sificarea activității de promo
vare a egalității în drepturi a 
femeii, pentru asigurarea depli-

nei integrări a femeii in viața 
social-economică și politică și 
în eforturile naționale pentru 
dezvoltare, precum și pentru re
cunoașterea contribuției cres- 
cînde a femeii la promovarea 
apropierii și cooperării intre 
state, la întărirea păcii și secu
rității lumii. Acestea sint, a 
spus vorbitorul, obiectivele fun
damentale ale Anului interna
țional al femeii, care se va 
desfășura sub deviza „Egalitate, 
Dezvoltare, Pace".

în continuarea lucrărilor pri
mei sesiuni a celei de-a VIII-a 
legislaturi a Adunării Populare 
a R. P. Albania, Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. a prezentat programul 
guvernamental. El a subliniat 
că, pe plan intern, vor fi pro
movate consolidarea în conti
nuare a economiei, dezvoltarea 
impetuoasă a forțelor de pro
ducție, in special a producției 
industriale și agricole, pentru 
creșterea permanentă a nivelu
lui de trai al maselor munci
toare.

Referindu-se la relațiile Alba
niei cu alte țări, Mehmet She
hu a declarat :

„Guvernul nostru se pronun
ță pentru dezvoltarea in conti-

nuare a relațiilor dintre R. P. 
Albania și Republica Socialistă 
România în domenii reciproc a- 
vantajoase, în interesul întări
rii prieteniei dintre popoarele 
albanez și român". „Constitui
rea și dezvoltarea relațiilor nor
male de bună vecinătate dintre 
R. P. Albania și statele înveci
nate continuă să fie obiectivul 
statornic al politicii noastre ex
terne, a spus în continuare vor
bitorul. Este în interesul po
porului nostru și al popoarelor 
vecine, al păcii și stabilității 
în Balcani și in regiunea Mării 
Adriatice, să dezvoltăm■ șj mai 
mult relațiile noastre pe calea 
cea mai convenabilă pentru fie
care țară și fără intervenție în 
treburile interne ale altora".

• GUVERNUL ECUADORIAN 
își va menține poziția de pro
movare a unei politici contrare 
cursei înarmărilor. înarmarea 
este incompatibilă cu finalită
țile spiritului universal contem
poran — a declarat, cu prilejul 
aniversării a 54 de ani de la 
crearea aviației naționale, pre
ședintele țării, generalul Guil
lermo Rodriguez Lara.

COLUMBIA A ABRO
GAT SISTEMUL DE 
CONCESIUNI ACOR
DATE COMPANIILOR 

STRĂINE

Măsură economică iugoslavă
Marți, a fost luată una' dintre 

măsurile preconizate cu două 
zile în urmă de guvernul iugo
slav pentru reducerea deficitu
lui balanței comerciale și de 
plăți a Iugoslaviei : Banca Na
țională a Iugoslaviei a stabilit 
o nouă listă a cursului unor 
valute străine față de dinar, a 
cărui valoare scade, în medie, 
cu 7 la sută. Astfel, cursul do
larului a crescut cu 7,2 la sută 
(de la 16,12 la 17,28 dinari), al 
mărcii vest-germane cu 7,4 la 
sută (de la 6,24 la 6,71 dinari), 
iar valoarea celorlalte valute a 
crescut, față de dinar, în medie 
cu 7 la sută.

în cadrul unei conferințe de 
presă, guvernatorul Băncii Na
ționale a Iugoslaviei a relevat 
că „sporirea cursului cu 7 la 
sută pentru unele valute con
vertibile importante este, în mo
mentul de față, o măsură adec
vată ce contribuie la instaurarea 
unor raporturi mai reale în evo
luția balanței de plăți".

Toate aceste intervenții — a 
spus el — trebuie privite în 
contextul larg al măsurilor poli
ticii economice, măsuri care se

iau în domeniile consumului, in
vestițiilor și întăririi relațiilor 
economice cu celelalte țări.

Doi miniștri spanioli 
au fost demiși

Un decret semnat de șeful 
statului, Francisco Franco, dat 
publicității la Madrid, informea
ză că doi dintre membrii cabi
netului spaniol — Antonio Ba- 
rera de Irimo, vicepremier și 
ministru de finanțe, precum și 
Pio Cabanillas. ministru al in
formațiilor și turismului, — au 
fost demiși și înlocuiți cu Ra
fael Cabello de Alba, procuror 
al Cortesurilor, și, respectiv, 
Leon Herrera Esteban, fost se
cretar de stat la Ministerul de 
Interne.

• LA CARACAS, a avut Ioc 
o amplă adunare, cu participa
rea reprezentanților partidelor 
politice, centralelor sindicale, 
organizațiilor profesionale, uni
versitare, a membrilor Parla
mentului, — care, a aprobat, in 
unanimitate, cererea privind i- 
mediata naționalizare a indus
triilor petrolieră și a fierului, a- 
flate, în prezent, in cea 
mare parte, sub controlul 
sorțiilor străine, în special 
americane. Participanții 
exprimat sprijinul ferm față de 
politica preconizată de președin
tele Carlos Andres Perez în a- 
părarea dreptului suveran al 
Venezuelei de a stabili prețuri
le și nivelele producției 
materiile prime naționale.

mai 
con- 

nord- 
și-au

la

Printr-un decret guverna
mental, în Columbia a fost 
abrogat vechiul sistem pri
vind acordarea de concesiuni 
companiilor petroliere străine 
care ajunseseră să dețină 
controlul asupra a peste 
5 000 000 de hectare terenuri.

Conform noii reglementări, 
firmele străine care doresc 
să efectueze operațiuni de 
exploatare a zăcămintelor de 
petrol din Columbia vor tre
bui să semneze un acord co
respunzător cu societatea de 
stat columbiană „Ecopetrol" 
și să devină parteneri ai a- 
cesteia, urmînd ca „Eco
petrol" să beneficieze de ju
mătate din cantitatea de țiței 
extrasă. Decretul interzice, 
totodată, vînzarea peste hota
re a țițeiului neprelucrat.

Guvernul Columbiei va restabili

R.F.G. : La Frankfurt pe Mam a avut loc recent o demonstra
ție in favoarea îmbunătățirii condițiilor de școlarizare a 

copiilor muncitorilor străini.

relațiile diplomatice cu Cuba
Guvernul Columbiei va resta- 
li relațiile diplomatice cu 

Cuba după conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.) — programată să se

.desfășoare la 8 noiembrie, la 
Quito — a declarat Indalecio

Lievano, șeful diplomației co
lumbiene.

în context, el și-a exprimat 
optimismul față de o anulare, 
la viitoarea reuniune din ca
pitala ecuadoriană, a blocadei 
impuse Cubei de către O.S.A.
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• DOUĂ PROIECTE de rezo
luție au fost introduse oficial în 
ședința de marți după-amiază a 
Consiliului de Securitate, care 
dezbate problema relațiilor din
tre O.N.U. și Africa de Sud. în 
care 4 reprezentanți ai statelor 
membre ale Consiliului — Mau
ritania, Peru, R. P. Chineză și 
Uniunea Sovietică — au spriji
nit propunerea africană de ex
pulzare din O.N.U. a regimului 
apartheidului, propunere susți
nută și în cuvîntul reprezentan
tului Marocului, invitat Ia dez
bateri împreună cu alte 35 
state, între care și România, 
asemenea, Consiliul a audiat 
tervenția reprezentantului
niunii Naționale Africane Zim
babwe (Z.A.N.U.).

Statul panamez a achizi
ționat bunurile și instalațiile 
întreprinderii nord-america- 
ne de telecomunicații „Com- 
sa VVuit" (filiala locală a fir
mei „Western Union Inter
national") — informează a- 
genția Prensa Latina. Bunu
rile sale au fost preluate de 
Institutul Național de Tele
comunicații (Intel).

STAREA SĂNĂTĂȚII 
LUI NIXON

de 
De 
in- 
U-

• TAIFUNUL ,,ELAINE", care 
s-a abătut, luni, asupra unor 
regiuni din Filipine, a provocat 
moartea a 14 persoane și a lă
sat peste 280 000 locuitori fără 
adăpost. De asemenea, planta
țiile de orez și tabac, din zona 
direct lovită de calamitate, au 
fost distruse.

La Torino și-a deschis, miercuri dimineața, porțile cel de-al 
55-lea Salon internațional al automobilului. In impunătorul Palat 
al expozițiilor din Torino iși expun produsele 550 de firme din 
15 țări, printre care și România. Alături de autoturismul de teren 
„M-461" — cunoscut deja în Italia — țara noastră prezintă auto
turismul de teren „ARO-240". O altă noutate românească o con
stituie prezența la Salon a două tipuri de automobile „Dacia", 
realizate la Uzinele din Pitești : modelele „Dacia-l 300" șl 
„Dacia-1300 Station". Exponatele românești au fost primite cu 
deosebit interes nu numai de specialiști și presă, ci și de nu
merosul public prezent încă din prima zi in număr deosebit de 
mare.

RAMINE CRITICA
• UN BULETIN medical publi

cat, miercuri seara, de spitalul
, „Memorial" din California infor- 
. mează că starea sănătății fostului 
președinte al S.U.A., Richard 
Nixon, rămîne critică, dar că 
urmările imediate ale hemora
giei interne — respectiv crește
rea pulsului și reducerea tem
peraturii corpului — au fost sta
bilizate.

Reamintim că, marți, Richard 
Nixon a suferit o operație la sis
temul vascular, pentru îndepăr
tarea unor cheaguri de singe 
formate în principala venă a pi
ciorului sting.

îngrijirile acordate, între care 
și o transfuzie de singe și în
treruperea tratamentului anti
coagulant, au permis regulari
zarea ritmului cardiac, dar sta
rea sănătății pacientului rămî
ne critică, a precizat medicul 
personal al fostului președinte.
• POTRIVIT declarațiilor 

președintelui conducerii Admi
nistrației Canalului Suez, lucră
rile de îndepărtare din albia 
acestei căi navigabile a vaselor 
scufundate se apropie de sfîr • 
șit.
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• O ECHIPA DE CERCETĂTORI ai companiei petroliere 
,Shell" a izbutit să -fabrice proteine pe bază de gaze natu
rale, a anunțat, la Londra, un purtător de cuvînt al companiei. 
Valoarea nutritivă a acestor proteine este echivalentă cu aceea 
a făinei de pește de calitate superioară și ele pot fi produse 
direct din gaz metan. Intr-o primă perioadă, proteinele astfel 
obținute vor fi destinate hranei animalelor. De abia după în
cheierea experiențelor va începe, în funcție de rezultatele ob
ținute, producția pe scară comercială a proteinelor pe bază de 
gaze naturale. Acest lucru nu va fi însă realizat înainte de 
1980. • VAMEȘILOR aeroportului din Singapore le-a fost 
atrasă atenția de unul din geamantanele aflate în tranzit, din 
care răzbăteau niște sunete ciudate. Deschizîndu-l, au observat 
cu stupoare prezența în geamantan a unei păsări a paradisu
lui., Controlînd și alte geamantane, vameșii au mai găsit și alte 
asemenea păsări exotice, unele aproape asfixiate. Explicația: 
un sindicat bine organizat pentru comercializarea păsărilor 
rare și care utiliza Singapore ca punct de tranzit. Contraban
diștii, primeau în medie pentru fiecare pasăre 90—100 lire 
sterline; Cel mai tulburător aspect al acestui comerț: în 
timpul transportului, în geamantane mor peste 70 la sută din 
păsările exotice. • UN PICTOR CALIGRAF iranian, ajutat de 
cei șase copii ai săi, a început copierea pe pînză a textului 
Coranului. Acesta va fi exemplarul cel mai greu și mai mare 
din lume al Coranului. Cele 600 de „pagini" de stofă cu di
mensiunile de 2/1,25 m vor cîntări nu mai puțin de 3,3 tone 
și vor costa aproximativ 700 000 de franci francezi. Lucrarea 
va dura în total 16 ani (din care patru au trecut, 150 de pa
gini fiind deja realizate) și necesită utilizarea a peste 300 de 
culori. « UN MAGAZIN DIN TORONTO, Canada, s-a spe
cializat în articole pentru... dini. El oferă, spre exemplu, 
pijamale de catifea cu bordură de piele de bizon, ghete, im
permeabile și umbrele concepute special pentru clienții pa
trupezi. Pentru 25 de dolari, proprietarii amatori de kitsch 
pot, de asemenea, să-și vopsească prietenii în roz sau verde. 
In caz că aceștia nu rezistă tratamentului și dau ortul popii, 
firma preia, pentru 135 de dolari, organizarea funeraliilor. 
• UN MARATON ORAL, PE. DURATA A 77 DE ORE ȘI 
13 MINUTE a realizat, începînd de joi" dimineața pînă dumi
nică după-amiază, prezentatorul de radio madrilean Pepe Ma
chado, în vîrstă de 26 de ani. El a reușit „să bată" cu 75 
minute precedentul record, aparținînd unui prezentator ar
gentinian.

A
ș putea reuni im
presiile unei călă
torii făcute la în
ceputul acestei 
toamne în Ucraina 
sovietică, la invita

ția revistei „Tînărul comunist", 
sub un singur nume : Nikolai 
Ostrovski, autorul binecunoscu
tei cărți „Așa s-a călit oțelul". 
De la Kiev și pînă la Hmelniț- 
kaia, locurile și oamenii dețin o 
impresionantă sumă de amin
tiri despre viața și activitatea 
acestui scriitor cu un destin 
atît de tragic : muzee, case me
moriale, statui, monumente, 
școli și institute de învățămînt 
superior ce-i poartă numele, ca 
să nu mai vorbesc de numeroa
sele cărți și filme consacrate 
autorului tumultuosului roman 
„Născuți in furtună". Memoria 
veteranilor este plină de el, iar 
tinerele generații găsesc mereu 
forme noi de a-i întreține a- 
mintirea. Prin amploarea și in
tensitatea cultului față de un 
asemenea scriitor n-ar fi deloc 
exagerat să vorbim de o adevă
rată „instituție Ostrovski" (la 
care trebuie adăugat, firește, 
muzeul inaugurat recent la Mos
cova și, tot acolo, însăși entu
ziasta acțiune a redacției amin
titei reviste, anume prin Vik
tor Kazimirovici și Sașa Sama
ra. un eminent cunoscător al 
vieții și operei lui Nikolai 
Ostrovski). O asemenea „insti
tuție" este desigur o expresie 
complekă a recunoștinței pe 
care oamenii o poartă artiștilor 
și operelor de artă a căror for
ță de dăinuire folosește drept 
combustibil aspirația legitimă a 
neîntreruptului șir de generații 
de a lăsa in urmă o dovadă 
că n-au trăit degeaba. Ostrovski 
este un asemenea scriitor, a 
cărui mărturie a fost larg însu
șită, asimilată de către fiecare 
nouă generație sovietică. Mo
numentele dedicate scriitorului 

' — la Moscova. Kiev, Șepetov- 
ka, Hmelnițkaia etc. — sea
mănă destul de mult între ele, 
ajungind chiar să crezi că sint 
concepute de un singur sculp
tor : aceeași ținută ușor încli
nată (cavalerist în iureșul ata
cului) cu aceeași manta lungă 
și desfăcută în vînt, cu aceeași 
față îngustă și fruntea încrun
tată, sub coama unui păr strins 
ca o lamă de spadă ridicată in 
văzduh. Cred că monumentele 
lui Ostrovski seamănă între ele 
pentru că autorii statuilor au 
intuit zădărnicia unui anume 
tip de originalitate în fața unui 
asemenea model în fond ini
mitabil. Caz rar, în care înfăți
șarea oarecum convențională a 
seriei reproducătoare traduce un 
simțămint profund omenesc : 
Nu proiectul sculptorilor este 
important, cît asemănarea stării 
de spirit a maselor de oameni 
care privesc, în diverse locuri 
cu aceiași ochi, statuia scrii- 
torului-erou. Acest simbol le 
vorbește oamenilor despre o 
conduită și o stare de spirit 
pe care ei ar dori să le știe 
ale lor. să și le atribuie : u- 
rjișă forță morală, sfidarea ori- 
t’rei adversități a soartei și, nu 
mai puțin, găsirea resurselor de 
a-și împlini destinul printr-o 
spectaculoasă schimbare de 
mijloace. Intr-adevăr, Nikolai 
Ostrovski, soldat al revoluți
ei, a recurs în ultimă instanță 
la scris, ca la cel din urmă 
mijloc accesibil de a continua 
lupta. El nu s-a „născut" scrii
tor, n-a schimbat, cum se spu
ne, condeiul pe sabie ci, sub 
constrîngerea unor împrejurări 
tragice, s-a intimplat mai de
grabă invers : imobilizat ani 
lungi în pat, n-avea altă soluție 
decît de a începe să scrie și 
apoi să dicteze dintr-o memo
rie prodigioasă faptele vieții 
și luptei lui. Curajul și erois
mul omului sint cel puțin la fel 
de impresionante în ochii tutu
ror, ca și cartea pe care a 
scris-o. Biografia acestui scrii
tor a contribuit decisiv la in
teresul enorm al cititorilor de 
toate vîrstele. A te regăsi în
tr-o carte este, desigur, un lucru 
îmbucurător. A te recunoaște în 
cel care a scris-o — iată o aspi
rație cu mult mai puternică. 
Personajul romanului „Așa s-a 
călit oțelul" este adesea confun
dat cu autorul : lui i se tri
mit numeroasele scrisori adre
sate de fapt autorului. Identi
tatea dintre erou și scriitor 
este realizată, într-un astfel de 
caz, în numele autorului, pentru 
că personajul, oricît de „rupt" 
din viață ar fi, aparține totuși 
ficțiunii. Oamenii, mai ales cei 
tineri, nu vor să semene fic
țiunilor. Iar cel care a trăit 
cu adevărat și a făcut dovada 
supremei abnegații a fost omul 
Nikolai Ostrovski, scriitorul 
fiind mijlocul prin care acest 
om și-a putut realiza, în ultimă 
și tragică instanță, destinul pină 
la capăt.

D
espre viața Iui Os
trovski s-au păs
trat relativ puține 
documente. Multe 
dintre ele existen
te intr-o arhivă din 

Novorosiisk, au fost rătăcite 
prin 1927. Parcă in compensa
ția pierderii unor documente 
de arhivă s-a născut o relativ 
întinsă operațiune de identifica
re a „documentelor" vii în sta
re să depună mărturie despre 
scriitor, operă și personajele sa
le. Un căutător pasionat de ase
menea documente vii am intilnit 
la Hmelnițkaia, în persoana scri
itorului Iacob Borisovici. Pre
misa cercetărilor sale constă în 
aceea că romanul este autobio
grafic fără a fi o autobiogra
fie. Identificînd un mare număr 
de oameni considerați prototi
puri, fișele biografice ale aces
tora. documentele despre epi
soade din viața lor s-au strîns 
în adevărate arhive. Astfel, cu
tare personaj din carte (Danî- 
lici) se numea de fapt Ivan Se- 
mionovici Linnik, a fost ile
galist. a lucrat Ia biblioteca 
din Șepetovka — orașul natal 
al lui Ostrovski — și, lucru 
curios, a păstrat dintr-un exem
plar din cartea scriitorului doar 
coperțile cu un autograf (deci 
nu literatura însăși, ci viața și 
valoarea omului, a luptătorului 
care a scris-o ?). Un alt perso
naj, în realitate pedagogul ele
vului N. Ostrovski, a ajuns 
apoi mare arhitect, profesor la 
Facultatea de arhitectură, autor 
al multor proiecte apreciate ; 
Lisițîn, președintele comitetu
lui revoluționar din Berezdov 
— orășel pe graniță unde a fost 
trimis să lucreze ca activist 
scriitorul, pe atunci, deja bol

nav — fost comisar, decorat cu 
ordinul „Drapelul roșu", este un 
personaj mult descris în ro
man. El ar fi și cel care i-a dat 
lui Ostrovski recomandare la 
primirea în partid și, mai tîr- 
ziu, acest personaj — prototip 
a ajuns primul director al fa
bricii pentru repararea tancu
rilor — in perioada Marelui 
Război pentru Apărarea Patri
ei. Un altul, Trofimov, secretar 
al comitetului raional de par
tid, Berezdov, a participat la 
războiul civil în brigada lui 
Ceapaev,' a fost rănit de 12 ori 
și a murit de cancer în 1944. 
Și așa mai departe, pas cu pas, 
se întreprinde „identificarea" 
celor peste 200 de personaje ale 
cărții, în năzuința de a-i da 
acesteia o „stare civilă" contro
labilă. De fapt, fiind vorba 
despre o altă carte, cu alți eroi, 
pe care scriitorul de azi năzu
iește să o scrie, pe urmele po
sibililor eroi ai lui Ostrovski, 
lărgindu-se, încă, astfel cîmnul 
de cunoaștere, aruneînd noi lu
mini asupra generațiilor pre
cedente, contemporane cu scrii
torul și cu personajele lui. Si
gur că o asemenea muncă 
are darul de a amplifica atmos
fera unei epoci, de a evoca nu
meroase destine exemplare, al
te biografii spectaculoase, de a 
consolida, într-un cuvînt, carie
ra glorioasă a unei mari opere. 
Efectele acțiunilor provocate 
de o astfel de carte se întorc, 
pînă la urmă, asupra ei însăși, 
asupra prestigiului, autorității

D
esigur, fiecare ge
nerație, fără „să 
repete viața lui", 
cum scria Iulia 
Savcenco, are ce 
alege din mesajul 

generos al vieții și operei lui 
Ostrovski. însă care sînt forme
le cele mai potrivite de a duce 
mai departe, de a valorifica în 
prezent prețioasa moștenire a 
„modelului" moral, de viață și 
de gindire propus de scriitor in 
cartea sa ? Iată o întrebare pe 
care și-o pun mulți tineri sovi
etici, toți cei care se ocupă 
într-o formă sau alta de opera 
lui Ostrovski. De exemplu, ci
neaștii. Așa s-a călit oțelul, a 
fost ecranizat pînă acum de
trei ori. Ultimul film este un
serial pentru televiziune aparți- 
nind regizorului Mașenko de la 
studioul „Dovjenko" din Kiev. 
In ce spirit s-a procedat cu o 
astfel de ecranizare? Cum s-au 
desfășurat lucrările de turna
re ? S-au primit, ne spune regi
zorul, 13 000 de „scrisori către 
Corceaghin" al căror conținut 
exprimă, pe scurt, opinii des
pre carte, despre erou și despre 
eroismul contemporan. Filmul a 
fost nu numai o experiență pro
fesională, dar poate in primul 
rînd o emoționantă experiență 
de viață. Zeci de mii de tineri 
din Ucraina, dar și din Moscova, 
au participat la filmări care 
nu au fost făcute cîtuși de pu
țin în condiții de laborator. 
Dimpotrivă, pentru multe epi
soade s-a urmat litera cărții.

Itinerar 
ucrainean

Cariera unei cărți

' însemnări -din • li^.Ș.S. de C: STĂNESCU.

și puterii ei de influențare. Ceea 
ce este cu deosebire impresio
nant constă tocmai in diver
sitatea formelor de întreținere, 
de amplificare și de acțiune e- 
ducativă, de cercetare minuți
oasă a izvoarelor și de identi
ficare „operatorie" — forme pe 
care o singură carte a fost in 
stare să le provoace. Căci, 
răspindirea unei cărți nu este 
doar efectul direct și imediat 
al simplei sale apariții și circu
lații editoriale : o întreagă rețea 
de acțiuni culturale, politice, 
agitatorice, toate cu imensă va
loare stimulativă, pot să creeze 
unei capodopere statutul de 
„instituție publică" cu mare și 
îndelungat efect asupra formă
rii noilor generații.

L
a Șepetovka, oră
șelul ucrainean în 
care a copilărit și 
unde mai tirziu 
Ostrovski se va în
toarce ca activist 

al Comsomolului, s-a strins în
tr-un muzeu o emoționantă „ar
hivă" materială și spirituală a 
unor generații întregi de luptă
tori, începînd cu aceea a 
scriitorului. Se caută obiectele 
folosite de scriitor, dar și de 
acei care l-au cunoscut îndea
proape, elevii de la școala unde 
a invățat consideră drept cea 
mai mare cinste să învețe in 
clasa „lui", in ateliere de repa
rații feroviare, in depouri și 
uzine din Ucraina există bri
găzi ce-i poartă numele, iar 
membrii lor iși zic „coreeaghi- 
neți" cu sentimentul că este un 
titlu de onoare — atestat de di
plome și insigne anume ce se 
cîștigă de cei mai buni. In 
acest chip mesajul cărții este 
prelungit cu mult dincolo de 
coperțile ei, stimuiind imagina
ția tinerei generații, întreținîn- 
du-se, în forme noi, cultul mun
cii și al eroismului celor care, 
în pădurea de la Boiarka, într-o 
iarnă a anilor ’20, cu viscole 
mari și ger sub patruzeci de 
grade, rău îmbrăcați, cu picioa
rele degerate, .căzînd trăzniți 
de frig ori de gloanțe, păzindu- 
se cu puține arme de bandele 
contrarevoluționare, au asigurat, 
in condiții inimaginabile și une
ori cu prețul sacrificiului, com
bustibilul fără de care Kievul 
întreg s-ar fi sufocat. Intre 
acești băieți de 16—19 ani era și 
Nikolai Ostrovski, autorul căr
ții de mai tirziu dar „confun
dat" de atunci și pînă azi din 
ce în ce mai des cu personajul 
său nemuritor, Pavel Corcea
ghin. Semnificativă această in
versare de roluri : autorului i 
se trimit și astăzi mesaje, scri
sori, întrebări sub numele erou
lui. Și nu i se adresează în
trebări retorice ori scrisori con
venționale : pionierii, elevii și 
comsomoliștii, cunoscători ai 
cărții, autori ai cultului față 
de o asemenea operă cer sfa
turi, îmbărbătări, se confesează 
și pretind răspunsuri într-o su
medenie de chestiuni serioase, 
pentru ei de importanță vitală : 
dragoste și prietenie, învățătură 
și muncă, eroism, generozitate, 
egoism, patriotism etc. O elevă 
din clasa a VIII-a, Savcenco 
Iulia, scrie următoarele : „As
tăzi noi nu putem repeta viața 
ta. Dar te întreb : cum să fa
cem ? Cred că mi-ai răspunde : 
fiecare om trebuie să aibă un 
scop în viață, dacă nu-1 are 
înseamnă că nu trăiește, ci 
există".

Iar litera cărții însemna iarnă 
cu viscole mari, ger sub 40 de 
grade, ore întregi de stat în 
apa Niprului pentru scoaterea 
bîrnelor necesare construirii căii 
ferate spre pădurea din Boiar
ka, apoi alte ore lungi pentru 
transportarea bîrnelor cu spi
narea de-a lungul a multor ki
lometri, apoi tăierea unor întin
se rețele de sirmă ghimpată — 
operație în cursul căreia mulți 
și-au însingerat miinile — toate 
acestea fără nici un decor sau 
climă artificială. „Litera" cărții, 
in aceste grele episoade eu mii 
și mii de tineri, a însemnat aș
teptarea iernii, a viscolelor, a 
înghețurilor năpraznice. în a- 
ceste condiții s-a filmat și cei 
care seara cădeau morți de obo
seală sau bolnavi, a doua zi di
mineața o luau de la capăt! 
S-au construit trei kilometri de 
cale ferată în condiții asemă
nătoare celor din carte — ne 
spune regizorul (și n-avem de
cît să deschidem din nou cartea 
și să recitim capitolul respectiv 
spre a vedea ce a însemnat o 
asemenea operație !). Nu s-a lu
crat cu cascadori, experiența 
turnării filmului este ea însăși 
una dintre formele de încerca
re a devotamentului față de 
moștenirea eroismului genera
țiilor precedente și, pentru noi 
— ne spune mai departe regi
zorul — aceasta a însemnat o 
ocazie impresionantă de a cu
noaște mai bine tineretul, u- 
riașa Iui energie și capacitate de 
dăruire. Desigur, continuă el, 
în concepția noastră filmul ex
primă modul în care vedem noi 
azi lucrurile, este, dacă vreți, o 
„spovedanie a vremii noastre" și 
nu o simplă și „mecanică" ecra- 
nizare-reproducere. Intr-adevăr 
filmul, din care am văzut nu
mai cîteva episoade, pare să fie 
un „punct de vedere" din care 
m-a impresionat într-un chip 
deosebit acest lucru : alegerea 
unui interpret (Pavel) al cărui 
chip și joc exprimă o incredi
bilă puritate și candoare, cu 
trăsături de o frumusețe cumva 
suprafirească, poate chiar nepă- 
mînteană. Surpriza este de a 
pune un astfel de erou-adoles- 
cent in niște condiții de viață și 
luptă infernale, teribil de grele. 
Este limpede că realizatorii fil
mului au mizat pe contrastul 
surprinzător, șocant, dintre apa
rența angelică a eroului și esen
ța vremii, o epocă agitată, con
vulsivă. dură. Un tînăr a cărui 
aparență de angelică seninăta
te nu-1 împiedică să-și apere cu 
dîrzenie tovarășii luptind și uci- 
gind fără cruțare pe dușmanii 
revoluției. Rezultatul este, ori
cum. impresionant, dar mai im
portant pare să fie interesul 
stirnit de filmul propriu-zis, dis
cuția din jurul său, ca și modul 
cum a fost lucrat. Să mai a- 
dăugăm. alături de toate aceste 
forme de a duce mai departe și 
de a pune Ia lucru pentru for- i 
marea și educarea noilor ge
nerații a mesajului unei cărți, 
o intensă operă editorială și 
de stimulare artistică în jurul 
numelui Nikolai Ostrovski — de 
la cărți dedicate scriitorului, 
personajelor lui, biografii, stu
dii etc. pînă la numeroasele pre
mii literare, teatrale, actori
cești care-i poartă numele — și 
vom avea o imagine, încă in
completă, asupra difuzării cărții 
unei generații nu „în rindul ci
titorilor", dar în conștiința lor.
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