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NU, RISIPEI!

Comunistul înscriem în

gospodar 

exemplar

„CONTUL PERMANENT
AL ECONOMIILOR"

• INIȚIATIVA „LEU CU LEU SE ADUNA MILIONUL

Săptămini, luni, ani de muncă 
încordată. Milioane de oameni ai 
acestui pămint muncesc, cu brațe
le și cu mintea, pentru producerea 
unor cantități mereu mai mari de 
bunuri materiale, iși consacră 
eforturile sporirii avuției și frumu
seții acestei țări, iși închină tot ce 
au mai bun — elan, energie, gin- 
dire creatoare — făuririi unei pa
trii socialiste Înfloritoare. în frun
tea acestei opere de înaltă respon
sabilitate socială, de profund pa
triotism se situează comuniștii.

înfăptuirea programului elaborat 
de Conferința Națională a partidu
lui, de accelerare a ritmului dez
voltării noastre economice și socia
le implică, firesc. închiderea orică
ror canale prin care avuția societă
ții, munca noastră se pot risipi, 
înțelegînd acest imperativ, comu
niștii se situează și sint chemați să 
se situeze, ea întotdeauna, in frun
tea bătăliei ce trebuie să devină — 
așa cum ne-o cere partidul, cum o 
cer propriile interese ale poporului, 
ale țării — o cauză a tuturor. în
țelegerea tot mai clară a acestei 
îndatoriri de partid se reflectă în 
nenumăratele acțiuni care, la ini
țiativa comuniștilor, cuprind colec
tive întregi, efortul pentru buna 
gospodărire, pentru economii deve
nind o adevărată competiție de 
masă.

Cotidian, In paginile presei. !a 
radio și televiziune sint consem
nate noi șl noi inițiative ale orga
nizațiilor de partid dedicate unei 
acțiuni convergente împotriva risi
pei, pentru ridicarea eficienței 
economice a activității productive. 
Sint acțiuni inițiate de comuniști, 
dar și întreținute cu flacăra vie a 
exemplului lor personal. Asemenea 
exemple se cer generalizate, ur
mate, întregite cu ajutorul gin- 
dirii creatoare a tuturor comuniș
tilor, a fiecărui om al muncii. Toc
mai de aceea este necesar ca în 
organizațiile de bază să aibă loc 
adunări generale anume consacra
te acestui subiect, cu care prilej să 
fie examinate cu maximă exigență, 
cheltuielile de producție și admi
nistrative ale unității respective, 
identificindu-se izvoarele oricăror 
pierderi.

Așa cum se arată in Codul de 
norme ale vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste, comunistul nu poate fi 
unul in producție și altul in 
viața de fiecare zi, căci răspunde
rile sale nu s-au limitat și nu se 
pot limita vreodată 
muncă. Sentimentul 
ponsabilității sociale 
lui.........................
jur 
nu 
nici

— Desigur, lucrarea are 
stil, imi spune, nu fără min- 
drie. însoțitorul, Mihai Io- 
sup. inginer-șef al construc
torilor de la Ciungetu. Dar. 
continuă el. frumusețea a- 
ceasta nu reprezintă o va
loare in sine. Ea este, in 
primul rind, o valoare eco
nomică. Să mă explic : atit 
tunelul pe care il străbatem, 
cit și sala centralei — cit 
și, de altfel, toate tunelele 
și galeriile de la Lotru — 
nu sint betonate după me
toda „clasică", prin căptu- 
șire, ci prin procedeul mo
dern denumit toreretare. 
Adică prin aplicarea beto
nului pe pereții de 
folosind presiunea, 
comprimat. Ce reprezintă, 
din punct de vedere eco
nomic, această „spritz- 
betonare"? Fără să intru in 
detalii cifrice am să vă 
spun doar că, tn vreme ce 
sala mașinilor de la Argeș 
are pereții imbrăcați in
tr-un strat de beton gros 
de 40 de cm. „cămașa" 
centralei de la Ciungetu nu 
depășește 10—15 cm. avind 
un coeficient mai mare de 
rezistență și prezentind, 
după cum ați remarcat, șl 
valori estetice deosebite. A- 
dăugați eliminarea 
pletă a cofrajelor, 
miile de materiale, 
port și efort uman 
nute prin acest procedeu și 
veți avea o imagine eloc
ventă a ceea ce reprezintă, 
din punct de vedere tehnic, 
un șantier energetic în Ro
mânia anului 1972. Pot să 
spun, fără nici o teamă do 
exagerare, că dispunem, ca 
proiecte și metode, ca sis
tem de organizare, ca mate
rial de construcție, utilaje 
și echipament productiv, de 
tot ce este mai bun in acest 
domeniu pe pian mondial.

într-adevăr, Lotrul iși 
dezvăluie, cercetat la fața 
locului, și ipostaza de teri
toriu al modernității tehni
ce, de trainic reper al civi
lizației industriale din Ro
mânia de după 
X-lea Congres

laje. Dintre acestea, un sin
gur clement — transforma
torul de 190 MWA. are 
nu mai puțin de 188 de to
ne ! Cit eroism muncitoresc, 
cită forță umană sint în
corporate in această uriașă 
lucrare, o dată cu armătu
rile și utilajele 1...

Dar numai abnegație șl 
eroism ? Șl numai efort 
fizic 7

...într-o mașină mică, de 
șantier, înaintăm in tunelul 
care leagă „curtea" contra-

acest punct de vedere? Iată: 
la Petrimanu, In de
presiunea menită să devină 
lac de acumulare, construc
torii lucrează avind deasu
pra capului numai... un 
hectar de cer. Atit a dat, 
măsurată riguros cu teodo- 
litul, de către un topograf 
romantic, porțiunea de azur 
deschteă aici de versanții 
cu brădet des ca peria, ce 
urcă pină la o sută de 
metri deasupra șantierului... 
Aceasta in vreme ce sus, la

Ciungetu. Unul dintre 
numele Lotrului energetic. 
Un nume care, alături de 
Voineasa și Mănăileasa, de 
Petrimanu, Vidra, Rudă- 
reasa, Jidoaia și celelalte, 
ne-a devenit, in ultimii ani, 
la fel de familiar ca denu
mirile acelor localități no
torii fie prin vechimea isto
rică, fie prin trăinicia cu 
care s-au înscris in fila 
contemporană a devenirii 
României : Călugăreai sau 
Agnita-Botorca, Islaz sau 
Bicaz, Putna sau Porțile de 
Fier, Posada sau Rogojelu, 
Tîrgoviștea — cetate de 
scaun — sau Tîrgoviștea 
urcind spre demnitatea 
cetate a siderurgiei... 
fel și Ciungetu.

El are, azi, rezonanța 
talică a unei denumiri des
prinse din cel mai recent 
„ghid" industrial al Româ
niei. Aici, In inima munte
lui, în roca dificilă, oamenii 
Lotrului au avut de concre
tizat unul dintre cele mai 
Îndrăznețe proiecte ale con
strucțiilor energetice : sco- 
birea unei săli lungi de 106 
m, late de 18,45 m și înalte 
de 35 m. Un uriaș buzunar 
la pieptul Carpațiior (60 000 
de metri cubi de aer) menit 
să adăpostească forța nă- 
praznică a turbinelor. Dar, 
spre a înțelege mai bine di
mensiunile acestui efort să 
stăruim citeva clipe lingă 
harta marii construcții.

...Știți pe ce suprafață 
sint cuprinse lucrările gru
pului de șantiere Lotru- 
Sebeș ? l’este 8 000 de kmp. 
Dacă desenăm pe harta ță
rii, în Carpații Meridionali, 
un dreptunghi convențional 
cu laturile de 100 și respec
tiv 80 de km, avind drept 
centru aproximativ punctul 
numit Voineasa (16 km, pe 
noua șosea, pină la Ciun
getu) și desfășurindu-se pe 
porțiuni din cuprinsul a 
cinci județe — Vilcea, Gorj, 
Argeș, Alba, Hunedoara — 
aflăm un „tărlm al con
structorilor" egal cu trei la 
sută din întreaga suprafață 
a țării... Impresionant. Dar 
nici reperul inserat mai sus 
nu poate ilustra gradul de 
dificultate al lucrării.

Ce înseamnă Lotrul din

stincă 
aerul

CALARAȘI (Cores
pondentul „Scinteii". L. 
Ciobotaru). — Iniția
tiva „leu cu leu se 
adună milionul*', lan
sată la începutul a- 
nului de comitetul de 
partid de la Combina
tul de celuloză și 
hîrtie din Călărași, și-a 
găsit o nouă întruchi
pare într-o recentă 
realizare a secției de 
celuloză, care va aduce 
anual economii in va
loare de 5 milioane lei. 
„Noi producem hirtie 
și celuloză albă, cali
tate care presupune 
fibre corespunzătoare. 
Or, de fi ani ne aflam 
în situația că, în fie
care lună, 300 tone de 
fibră se pierdeau sau

erau transformate in 
hirtie de ambalaj. 
Avem o stație de epu
rare mecanică, dar fi
brele care se depuneau 
in decantor nu puteau 
fi folosite decit pentru 
producerea unor sorti
mente inferioare" — 
ne relatează ing. Ser
giu Nicola, șeful sec
ției celuloză. Ideea re
zolvării acestei situații 
a pornit din secția ce
luloză. Se căuta o so
luție de mai mult timp. 
Un colectiv format din 
inginera Viorica Nico
la. maistrul Emanoil 
Nedeșan, muncitorii 
Petre Raicu și Gheor- 
ghe Răducanu au 
pornit la lucru. Cu

materiale și utilaje e- 
xistente în combinat, 
care n-aveau utilizare, 
s-a construit o instala
ție simplă (toată lucra
rea a costat aproape 40 
mii lei — procentul de 
eficiență a inițiativei 
este 1 leu cheltuit la 125 
lei economii) comnusă 
dintr-o pompă și un 
ciclon pentru separa
rea impurităților. Teh
nologia, la fel de 
simplă, permite recu
perarea integrală a fi
brei in 72 de ore și 
introducerea ei in pro
cesul de albire. Pină 
în prezent. în cele 
două săptămini de cind 
funcționează instalația, 
s-au recuperat 100 tone 
de celuloză.

com- 
econo- 
trans- 
obți-

samblu. Și cite asemenea aspecte 
nu-i ies in cale in orașul ori salul 
in care locuiește, în instituția pu
blică ori pe stradă și chiar in pro
pria locuință ! Datoria fiecărui co
munist este să aibă permanent des
chis ochiul de gospodar și să educe 
la toți cei din jur acest spirit, să 
critice necruțător atit fenomenele 
de risipă, cit și indiferentismul, ne
păsarea, indolența față de asemenea 
fenomene, să se preocupe intens de 
modalitățile practice pentru realiza
rea de economii în toate domeniile. 
Iată rațiunea pentru care comunis
tului i se pretinde să se 
educe continuu, să ciștige forța 
de a-și vedea slăbiciunile 
sonale în acest domeniu 
lupta să le lichideze, devenind ei 
însuși un exemplu demn de urmat. 
Totodată, este de datoria fiecărui 
comunist să devină un propagandist 
și agitator asiduu in lupta împotri
va risipei, pentru economii. El este 
chemat să lămurească celor din jur 
importanța acestei sarcini, să le în
fățișeze in mod convingător teme
iurile ei economice și sociale, să 
explice că dacă capitalistul știe să 
fie nu numai drămuit, ci și zgircit 
cu fiecare bun al său, cu atit mai 
mult este de datoria noastră să fim 
buni gospodari cu bunurile ce ne 
aparțin tuturor. în același timp, el 
trebuie să acționeze ca un organi
zator, să susțină orice idee intere
santă, să militeze pentru generali
zarea ei ; ca membru al partidului 
de avangardă, locul comunistului 
este in avangarda acestei bătălii.

Simțul responsabilității
— componentă Esențială a 
terului comunist — impune 
niștilor să privească bătălia 
economii in contextul larg 
liticii de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pro
movate de parud, poltica a că
rei înfăptuire reprezintă scopul 
primordial al existenței îor. De 
aceea, în fabrici și uzine, in 
instituții, la sate, unde se mai in- 
tilnesc destule aspecte reprobabile
— risipă de materii prime și ma
teriale, de combustibili și energie 
electrică, cheltuieli inutile, utilaje 
nefolosite, timp pierdut — comu
niștilor, organizațiilor de partid in 
intrcgul lor, Ii se cere să ridice 
tot mai sus ștacheta combativității 
și a exigenței partinice, folosind în
tregul arsenal de mijloace politico- 
educative de care dispun.

A răspunde mereu „prezent" In 
lupta pe care partidul a pornit-o 
împotriva unor slăbiciuni ce pot și 
trebuie să fie învinse înseamnă a 
da dovada unei conștiințe înain
tate. a face totul pentru ca ceea ce 
am acumulat in ani de muncă și 
străduinți, să sporească in avanta
jul fiecăruia și al tuturor, ca pa
tria socialistă, fată de destinele 
căreia sintem pe deplin răspunză
tori. să urce pe noi trepte ale pro
pășirii și civilizațieL

auto-
per

și a

sociale 
carac- 
cornu- 
pentru 
al po

• PICĂTURĂ CU 
PETROLIFERE

PLOIEȘTI (Cores
pondentul „Scinteii", 
Const. C&praru). — în 
rafinăriile ce aparțin 
Centralei industriale a 
petrolului de la Ploiești 
se desfășoară o largă 
acțiune pentru evita
rea risipei de produse 
petroliere în timpul 
procesului de prelu
crare. La rafinăria 
Ploiești, bunăoară, s-au 
luat măsuri ca fiecare 
maistru și șef de in
stalație să verifice cu 
atenție, înainte de in-

PICĂTURĂ - 6 000 TONE PRODUSE

baraj, la răscrucea vintu- 
rilor fără stavilă, după cum 
ne mărturisea comandantul 
brigăzii tineretului de aici, 
pe terenul de tenis cu as
falt, pe care ni l-am con
struit prin muncă voluntară 
pe singura suprafață plană 
avută la indemină „nu 
poți să îndrăznești un pas- 
sing-shoot, In lung de linie, 
că... se duce mingea in pră
pastie". ...Acesta este ca- 

natural al Lotru- 
Adincimi și inăl- 
unde materialul des- 

să devină sistem

trarea în schimb, toate 
ventilele și robinetele 
Incit nici o picătură 
de benzină, ulei, să nu 
se piardă. Tot aici s-a 
găsit o soluție pentru 
recuperarea hidrocar
burilor din gudroane, 
fapt care a determinat 
o reducere a pierderi
lor la consumurile teh
nologice 
de tone 
trolifere.
pentru 
uleiurilor și benzine
lor pierdute pe con-

• PRIN AUTCUTILARE
• în întreprinderi

le industriale ale 
dejului Vrancea 
fost executate cu 
te și mijloace 
prii piese de schimb, 
dispozitive, 
și utilaje in 
de peste 4,2 
lei. care trebuiau 
duse din alte unități 
din țară. De aseme
nea, au fost realizate

lu
au 

for- 
pro-

ansamble 
valoare 

milioane 
a-

de circa 4 OOO 
produse pe- 

O preocupare 
recuperarea

piese de schimb în va
loare de peste 2,1 mi
lioane lei valută, re- 
nuntindu-se la impor
turi. Toate acestea 
s-au fabricat în con
dițiile unor consumuri 
minime de materiale, 
de timp și manoperă.

• Economii de pes
te 8 milioane lei au 
înregistrat și ateliere
le centrale ale Grupu-

duete există și Ia ra
finăriile Tcleajen și 
Ploiești-Nord. „Dato
rită acestui spirit gos
podăresc. de înaltă res
ponsabilitate a oame
nilor de la instalații — 
ne spunea directorul 
general al centralei, 
ing. Nicolae Mărcu- 
lescu — am reușit să 
obținem, de la începu
tul . anului și pină 
acum, economii la 
consumurile tehnolo
gice de circa 6 000 tone 
produse petrolifere".

lui de șantiere I.C.H. 
Lotru. Aici a luat o 
deosebită 
acțiunea 
lare, prin 
concepute
te utilaje, instalații și 
dispozitive in valoare 
de peste 6 milioane 
lei. efcOnomi.stndu-.se 
in proporția respecti
vă fondurile de inves
tiții.

amploare 
de autouti- 
care au fost 

și realiza-

drul 
lui.
țimi 
ti nat 
energetic trebuie, inainte de 
a fi implantat, să fie adus 
la fața locului. Cit material? 
Numai la barajul de la Vi
dra, pe aducțiunea princi
pală și în centrala subte
rană. au fost aduse și mon
tate 9 000 de tone de uti-

lei de sala din inima mun
telui. N-a fost incă mon
tat sistemul definitiv de 
iluminat. Din Ioc în loc, 
becuri de serviciu punc
tează traseul, dezvăluind 
mici porțiuni de perete 
stlncos, ai cărui pori scli
pesc mat, de parcă ar fi a- 
coperiți cu brumă. Dar cind 
farurile puternice ale ma
șinii prind cite o porțiune 
de perete sau de plafon, 
sclipirile cresc in intensi
tate de parcă galeria ar fi 
căptușită cu cristal. Decorul 
este cu atit mai frumos cu 
cit pereții tunelului nu sint 
netezi. Ei păstrează toate 
urmele uneltelor de metal 
care au finisat lucrarea du
pă străpungerea prin ex
plozii, incit toate suprafe
țele par lucrate cu dalta și 
apoi șlefuite artizanal.

cel de-al 
al partidu-

Petre ORAGU

(Continuare in pas. a V-a)

■ GRÎU de semănat: 575000 hectare
■ PORUMB de recoltat: 600 000 hectare

lată sarcinile mobilizatoare
pentru încheierea, in următoarele zile,

a lucrărilor agricole
în pagina a lll-a

® Utilizarea rațională, economică a metalului, JUDEȚELE ARAD

direcție principală a luptei pentru indepli

nirea cincinalului inainte de termen AU TERMINAT

• Aparatul fotografic acuză

CITIȚI ÎN PAGINA A III-A RELATĂRILE CORESPONDENȚILOR „SCINTEII

IN ZIARUL DE AZI

Ce forță colosală poate fi
INIȚIATIVA CETĂȚENEASCA...!“

• FAPTUL DIVERS

TRAMVAI Șl CE SE POATE RECUPERA DIN DEȘEURI?

ADNOTĂRI

♦

Ce 
ușor

DIN INSTANȚA IN FA
ȚA OPINIEI PUBLICE

INSTITUȚIILE DE CUL
TURA INTIMPINA A- 
NIVERSAREA REPU
BLICII

bine să ilus-
cu

Convorbire 
cu tovarășul 

Marțian FUCIU, 
primarul orașului Arad, 

pe tema autogospodăririi

Anticipări — ipotere : 
„MAREE" DE HIDRO
GEN IN SPAȚIUL 
COSMIC ?

la locul de 
major al res- 
a comunistu- 
privească in 
deschiși, să 

pe lingă 
oricit de 

irosi
re a unor valori, fie că este 
vorba de bunuri materiale, de 
bani, de muncă ori de timp — toate 
atit de prețioase pentru fiecare din
tre noi, pentru colectivitate in an-

îi dictează să 
cu ochii larg 
treacă nepăsător 

o manifestare, 
măruntă, de știrbire sau 

‘ ’ fie că 
materiale.

• Citeva concluzii la în 
cheiârea discuției des 
pre posibilitățile spo 
ririi volumului de mâr 
furi preambalate în 
comerț: NEGLIJENȚE 
IN VRAC Șl SCUZE 
PREAMBALATE (II)

MESAGERII „ORAȘU
LUI DINTRE APE" (în
semnări de călătorie 
din R.P. Ungară)

IALOMIȚA Șl SUCEAVA

SEMĂNATUL GRÎULUI

— Mal sînt poate unii, 
iși continuă primarul Ara
dului o idee, care gindesc 
strimb : „Dacă ne dă sta
tul bani, cit mai mulți 
bani, putem ridica și pa
late, dacă nu ne dă, e fi
resc ca gospodărirea ora
șului să șchioapete". 
rămine de spus ? E 
să fii galanton și plin de 
zel cind ai în mină mi
lioane. După cite știu eu, 
părinții noștri asociau no
țiunea de gospodărire cu 
economia, cu lupta împo
triva risipei, cu priceperea. 
Cu bani de-a gata poate 
oricine înălța palate. Mai 
greu e să gospodărești o- 
rașul din resurse proprii, 
făcind economie la bani, 
dar deschizind larg porțile 

concetățenilor, 
spiritului lor 

inteligenței

• cum se înlocuiesc ioo de milioane de lei de la buget
• VOPSITORII AD-HOC • CIT COSTA MERSUL IN GOL AL UNUI

inițiativei 
manifestării 
gospodăresc, 
lor creatoare.

— N-ar fi 
trăm afirmațiile dv. 
citeva fapte mai semnifi
cative ?

— Nu e vorba de lucruri 
nemaiauzite și nemaipo
menite. Noi am ciștigat 
insă, fără îndoială, o anu-

mită experiență. Ori de 
c'te ori preconizăm o hotă- 
rire care vizează gospodă

rirea orașului procedăm 
ca in proverbul ce în
deamnă pe croitor să mă
soare de 7 ori ca să taie 
o dată. Ne consul, ăm 
cu cetățenii, cerem spri
jinul intreprinderilor de 
pe teritoriul municipiului, 
analizăm cu mare atenție 
resursele noastre locale. 
Voi incepe Exemplifică
rile cu un fapt in apa
rență mărunt. într-o se
siune a comitetului execu
tiv al consiliului popular 
s-a ridicat un deputat și a 
pus următoarea întrebare : 
„E oare avantajos, in spi
ritul economie,, orașului,

să plimbăm noaptea 100 de 
autobuze și tramvaie pen
tru cițiva cheflii intîr- 
ziați 7" Am intors întreba
rea pe toate fețele. Am 
făcut noaptea citeva son
daje. într-adevăr, ca și in 
multe alte orașe de pro
vincie — in care serviciile 
se închid inainte de mie
zul nopții, iar noaptea nu

sosesc trenuri importan
te — de la ora 24 in sus 
mijloacele de transport in 
comun se plimbau goale. 
Curată risipă de energie 
electrică. de forță de 
muncă. Știți cit consumă 
pe oră un motor de tram
vai ? 30 kW. Mai mult de- 
cît 4 strunguri. Prin ur
mare, o sută de tramvaie 
plimbate inutil o oră. fri- 
nează (la figurat, firește) 
peste 400 de strunguri 1 
Am continuat calculul pe 
luni, pe ani. Au ieșit la 
iveală pierderi neînchipuit 
de mari. Bineînțeles, 
închis imediat canalul 
risipă.

— Sd presupunem că 
nul trecut ați fi dispus

am 
de
a- 
de

o sumă de bani fără limi
tă. Să presupunem, de a- 
semenea, că pentru gospo
dărire n-afi fi cerut nici 
ajutorul întreprinderilor, 
nici pe cel al cetățenilor. 
Cit s-ar fi cheltuit in a- 
ceste condiții pentru ca 
Aradul să irate exact cum 
arată acum ?

— Aproximativ 100 000 000 
lei. O sumă foarte mare, 
dar nu pot spune că econo
misirea ei se datorește ne
apărat nouă, municipali
tății. Noi avem poate me
ritul de a fi cerut sfatul 
cetățenilor, de a menține 
cu ei un dialog neîntrerupt 
și direct. Ideile de 
podârire economicoasă 
venit insă de la ei, 
faptele sint tot ale 
Și, ce să vă spun ? Ce 
ță colosală poate fi iniția
tiva cetățenească !... S-a 
discutat cu mii de comu
niști din organizațiile de 
bază din cartiere, din în
treprinderi, din instituții 
și școli. Treptat s-a acre-

Gh. GRAURE

(Continuare in pag. a Il-a)
La cooperativa agricolâ Balta Doamnei, județul Prahova, se lucreazâ in

tens pentru însâmînjarea suprafețelor cu griu
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FAPTUL
In prima parte a „mesei noastre rotunde" invitații „Scîn- 

teii" au făcut, mai ales, o serie de constatări cu privire la 
stadiul actual al preambalării unor bunuri de con
sum. în cele ce urmează, invitații noștri discută 
posibilitățile de valorilicare mai deplină a rezervelor exis
tente pentru ca volumul mărfurilor ambalate să crească 
simțitor. Le dăm cuvintul :

DIVERS
Autograful 
lui Nicolae
Olahul

înPrintre documentele Intrate 
ultima vreme in fondurile arhi
velor centrale ale Direcției ge
nerale a arhivelor statului din 
Capitală, un document datat din 
25 martie 1552 reține in mod 
deosebit atenția. Nu numai prin 
conținutul său (este o diplomă 
de confirmare a drepturilor și 
privilegiilor locuitorilor tirgului 
Dobra), ci și. prin semnătură ac
tului, aparținind marelui uma
nist Nicolae Olahul, care, în acea 
perioadă, îndeplinea funcția de 
cancelar al regelui Ferdinand de 
Habsburg. Un autograf deosebit 
de prețios pentru cercetători.

Parcaje
costisitoare

deVn singur sondaj întreprins 
serviciul de circulație al Inspec
toratului județean Vilcea al Mi
nisterului de Interne a fost su
ficient pentru a scoate la iveală 
cauza pentru care numeroase în
treprinderi din județ înregis
trează cheltuieli exagerate de 
transport. In numai două ore cit 
a durat controlul au fost aplicate 
S2 de amenzi, majoritatea vizin- 
du-i pe șoferii care au părăsit 
unitățile și au parcat mijloacele 
de transport la domiciliile lor. 
Deci zeci de kilometri parcurși 
fără rost, sute de litri de benzină 
consumați in mod abuziv de că
tre unii conducători auto care au 
transformat autobasculantele (ba 
chiar autotroliile și tractoarele) 
in limuzine personale. Și toate 
acestea, pentru cd exigența con
ducerilor unor unități ca : auto
baza TA Rm. Vilcea, întreprin
derea județeană de construe- 
ții-montaje, V.M.T.F. Băbeni și 
altele, ai căror șoferi practică 
această metodă, s-a împotmolit 
pe drum. Pentru despotmolire 
există insă o metodă sigură : 
plata din propriul buzunar 1

Așteptare 
fatală ;

După terminarea lucrului, loan 
Kiraly și Teodor Fizeșan de la 
întreprinderea „Teleconstrucția“ 
— București, șantierul Cluj, aș
teptau mașina cu care urmau să 
plece spre casă. Pină la sosirea 
acesteia, s-au așezat amindoi la 
povești... pe una din șinele căii 
ferate din apropiere I Și, In timp 
ce ei stăteau de vorbă, a apărut 
trenul de marfă 51 302 care cir
cula de la Cluj spre Ilva Mică. 
Rezultatul a fost tragic. In urma 
accidentului care a avut loc, 
amindoi și-au pierdut viața.

Veioze

I. Farkaș (director ge
neral al Direcției generale 
a desfacerii din Ministerul 
Industriei Ușoare) : S-au 
ridicat aici mai multe pro
bleme. Nu vreau să justific 
nimic. Am încercat cu 
M.C.I. să depășim situația 
existentă. Nu am reușit in 
totalitate să găsim soluțiile 
preconizate la inceputul a- 
nului 1972. Din cauza aceas
ta au apărut nerealizări in 
executarea promisiunilor. 
(După cum n-am putut pre- 
ambala cantități mai mari, 
deoarece folia de polietile
nă — și alte materiale — 
nu ne acoperă necesa
rul). în mod just s-a rid'cat 
și problema transportului 
șl, in general, a ambalării 
necorespunzătoare a confec
țiilor. O chestiune esențială 
este de a asigura mijloace 
de transport specializate, a- 
menaiate special.

O. Drăgoi (director ad
junct in Direcția pentru 
textile, încălțăminte din 
Ministerul Comerțului In
terior). Pentru preambala- 
rea nasturilor, de exemplu, 
nu trebuie folosite cine știe 
ce mașini și, totuși, in anul 
1972 au fost preambalate 
doar 10 la sută din pro
duse.

I. Farkaș — în anul 1973 
va fi sută la sută. Ne anga
jăm să rezolvăm problema 
tuturor articolelor mărunte. 
La fel și la Încălțăminte, 
dar ceva mai altfel decît 
propunerile exprimate aici.

RED. : — S-ar putea face 
o referire mai precisă la 
stadiul actual. Cum, In ce 
măsură sini satisfăcute ce
rințele 7 Sarcinile de plan 
prevăd investiții mari, care 
vor asigura o producție c- 
ficientă de ambalaje. Nu 
cumva este necesară și re
cuperarea ambalajelor exis
tente și proiectarea unora 
cu caracteristici tehnice și 
funcționale noi, superioare?

I. Farkaș — Atît pentru 
1972, cit și pentru 1973, sar
cinile de preambalare sint 
corelate — prin planul de 
stat — cu posibilitățile ma
teriale reale. Nu înseamnă 
insă că sint asigurate toate 
cerințele comerțului Este 
necesar ca, in limita resur
selor existente, să ne gos-t 
podărim cit mai bine pentru 
a putea ambala mai mult 
decit se prevede prin plan, 
încă de acum 2 ani am lu
crat la niște studii cu 
privire la situația exis
tentă în actualul cinci
nal și la pbsibilitățile 
de Îmbunătățire mai rapidă 
a producției de ambalaje, a 
preambalării produselor in
dustriei ușoare. Propunerile 
noastre în majoritate (dacă 
nu exagerez, in totalitate) 
au fost cuprinse intr-un 
program special care sta
bilește. In primul rind, a- 
sigurarea unor condiții 
materiale superioare, con- 
Stînd în crearea în indus
tria ușoară a unui sector 
propriu de- producțfe a 
ambalajelor : fabricarea
ambalajelor din masă plas
tică și din hirtie-carton.

Ion Dică (șef de serviciu 
în Comitetul de Stat al Pla
nificării). Se vor realiza 
multe in anii viitori. Noi 
considerăm că prima pro
blemă este să se realizeze 
nivelele prevăzute in acest 
program, iar in al doilea 
rind (fără a fi mai puțin 
important) trebuie asigurată 
gospodărirea cit mai efi
cientă a materialelor desti
nate activității de preamba
lare. Utilizarea resurselor 
destinate preambalării nu 
este Întotdeauna eficientă, 
nu urmărește înlăturarea 
risipei. Se cunoaște de
mult. de pildă, că încăl
țămintea se livrează in cu

tii de carton supradimen
sionate. Ar putea fi revi
zuite. dar nu se face ni
mic. Alt aspect mai grav 
este că adesea cutiile nu 
sint recuperate, se distrug, 
irosindu-se tone de carton.

V. Andro.ne (directorul 
Fabricii de încălțăminte

RED. : La discuțiile noas
tre despre preambalare 
participă și un reprezentant 
a!" ministerului de resort. 
Care este sarcina acestui 
organism in domeniul am
balării produselor ?

M. Dragos (directo-ul 
Direcției ambalajelor din 
Ministerul Aprovizionării și 
Gospodăririi Fondurilor Fi
xe). Ministerul nostru are 
datoria să asigure o concep
ție unitară în dezvoltarea 
producției de ambalaje — pe 
baza stabilirii, Împreună 
cu C.S.P., a necesaru

Cîteva concluzii la încheierea discuției

despre posibilitățile sporirii volumului

de mărfuri preambalate în comerț

preambalate ®
Progresul). în stadiul în care 
ne aflăm nu se poate trans
porta și comercializa o 
marfă bună fără o cutie co
lectivă. Se obțin avantaje 
importante din punct de 
vedere al manipulărilor, re
cepției, transportului, spa
țiului (ca volum de depozi
tare), 6e obține o eficiență 
economică substanțială care, 
după părerea mea, ar aco
peri cu mult cheltuielile 
pentru materiile prime ne
cesare. La incălțăminte e- 
xislă posibilități nevalorifi
cate pentru folosirea mai 
eficientă a cartonului. Mă 
refer la volumul actual ca
re este exagerat. Al doilea 
aspect : prin eliminarea 
completă a ambalajului de 
lemn și transformarea de
șeurilor s-ar obține o can
titate de cartoane de 5—6 
ori mai mare decit in pre
zent 1 Mai solicităm de 
multă vreme să nu se mai 
livreze tălpile in folii de 
polietilenă — e deficitară, 
toți se pling că nu există !
— ci legate într-o simplă 
bandă de cauciuc. Este o 
chestiune de optimizare a 
utilizării ambalajului pentru 
destinațiile cele mai bune, 
de evitare a risipirii unui 
material foarte căutat. Dar 
furhtiorii parcă n-aud. Ctfh- 
teinerizarea și palctizarea — 
aceste operații moderne — 
sint imposibile fără pream
balare. Cu toate acestea, se 
progresează incă destul de 
puțin, se pierde multă vre
me cu discuții sterile. De 
cițiva ani se tot studiază la 
minister problema amba
lării corespunzătoare a în
călțămintei. Nu cunosc con
ținutul acestor studii. Dar 
poate că — pentru accele
rarea obținerii rezultatelor
— trebuiau atrase cadre dm 
domeniul cercetării, specia-

■ liști chiar din Întreprinde
rile care se confruntă zilnic 
cu aceste chestiuni. Cred că 
atunci soluțiile s-ar fi năs
cut mai repede.

lui — să urmărească îm
bunătățirea aspectului și 
utilizarea rațională a am
balajelor. Pot să arăt 
că, pină in 1970, ritmul a- 
nual mediu de dezvoiltare 
in industria de ambalare a 
fost de aproximativ 7 la 
sută, iar pentru perioada 
1971—1975 acest ritm va 
crește la 13 la sută anual, 
cu un nivel mult sporit, su
perior pentru materialele și 
ambalajele noi, moderne.

Ca urmare a indicațiilor 
conducerii superioare de 
partid s-au prevăzut sar
cini concrete și măsuri ca
re țin seama de posibilită
țile economiei naționale, 
dar cu obligația expresă ca 
atit producătorul de măr
furi, cit și producătorul de 
materiale și ambalaje să a- 
nalizeze in fiecare an posi
bilitățile de majorare a pre
vederilor inițiale — pe baza

economisirii, valorificării cit 
mai eficiente a materiilor 
prime existqnte. Drept ur
mare, recent s-a constatat 
că s-a depășit producția in 
proporții însemnate la car
ton, carton duplex, la hirtie 
ș.a.m.d. Totuși, sarcinile 
prevăzute la unele materiale 
nu s-au realizat. De exem
plu, la hirtii înnobilate, fo
lii de aluminiu lăcuite, ter- 
mostabile și saci industriali 
subțiri (impreună cu pungi).

RED. : — Cum poate in
terveni Ministerul Aprovi
zionării pentru utilizarea 
mai bună a utilajelor de 
către diversele „părți", pen
tru folosirea optimă a re
surselor de materie primă, 
pentru realizarea unor am
balaje moderne, in funcție 
de necesități și pentru creș
terea in măsură mai mare 
decit se prevede a cantități
lor de ambalaje 7

M. Dragoș — Ministerul 
poate interveni stabilind 
termene și cantități de re
cuperare a ambalajelor. Am 
și stabilit 1 miliard lei in 
plus de recuperat de către 
Ministerul Comerțului In
terior. Apoi, cind balanțele 
de plan sint aduse la Mi
nisterul Aprovizionării spre 
aprobare, ni se prezintă o 
fundamentare a necesarului 
și a resurselor. De unde 7 
Cum se recuperează ? Co
respunde coeficientul de 
recuperare cu cel din in
strucțiunile obligatorii 7 în 
funcție de răspunsuri, apro
băm sau nu. în ministerele 
de resort — beneficiare și 
producătoare — ar trebui să 
existe însă o formă de or
ganizare care să aibă in ve
dere problema ambalării 
produselor. Acum, noi cola
borăm cind cu unul, cind 
cu altul și nu cu cineva a- 
nume care să cunoască bine 
lucrurile, care să aibă o 
responsabilitate precisă.

Conf. univ. ing. B. Coti- 
garu (Academia de studii 
economice). Cunosc cit de 
cit organizarea activității și 
cercetarea științifică din in
dustria bunurilor de con
sum. Cred că printr-o re
organizare s-ar putea rea
liza aceste structuri (sec
toare, birouri, servicii) care 
să se ocupe de ambalaje, 
cit și de posibilitățile pentru 
utilizarea mai eficientă a 
materiilor prime și înlocui
rea materialelor din import. 
Căci, in prezent, centralele 
se ocupă prea puțin de cer
cetarea științifică in acest 
domeniu. Nu sint cadre 7 
Iată, noi, pentru laborato
rul de ambalaje de la Aca
demia de studii economice, 
am atras specialiștii din în
treprinderi și instituții. Se 
poate realiza in acest mod 
o colaborare rodnică între 
producție, cercetare și în- 
vățămint. care să aibă ca 
efect utilizarea mai bună, 
optimă și oportună a re
surselor existente.

Problemele abordate în jurul mesei rotunde au eviden
țiat o serie de aspecte importante pentru perfecționarea 
activității in domeniul ambalării mărfurilor. Așa cum s-a 
arătat, există un program care are in vedere dezvol
tarea producției de ambalaje, introducerea unor materiale 
noi, creșterea substanțială a calității prezentării mărfii și 
a cantităților de produse preambalate. Primele rezultate 
obținute atestă realismul sarcinilor prevăzute. In același 

’timp a reieșit că, atit in domeniul produselor alimentare, 
cit și al confecțiilor, incălțămintei, articolelor mărunte — 
ponderea mărfurilor preambalate este incă mică, ceea ce 
împiedică extinderea formelor moderne de servire. Situația 
existentă se datorește insă numai in parte actualelor po
sibilități ale economiei naționale. Discuțiile au relevat in 
plus că : a) o serie de materiale de ambalat — deficitare ! 
— sînt prost gospodărite, risipite, orientate spre produse 
care nu impun folosirea lor ; b) capacitățile de producție 
nu sint folosite intotdeauna la nivelul maxim : c) procesul 
de asimilare a unor materiale este prea lent ; d) structurile 
organizatorice și cercetarea științifică sint necorespunzătoa
re în raport cu cerințele bunei gospodăriri a ambalaje
lor etc.

...Am publicat numai citeva din aspectele mai Importante 
dezbătute de specialiștii invitați la masa noastră rotundă. 
Este de datoria tuturor factorilor responsabili de a Ie ana
liza (și nu numai pe acestea !) și de a întreprinde măsuri 
pentru utilizarea și gospodărirea mai bună a resurselor de 
materiale și a ambalajelor pentru ca preambalarea să de
vină din ce in ce mai predominant o metodă de prezentare 
a tuturor bunurilor de consum.

George POPESCU

pentru 
decor ?

Hala Unirii ■ într-o nouă ipostază modernizată, transformată In cel mai mare magazin cu autoservire din Ca
pitală i
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în județul Argeș

DE CONSUM
La Albești, Dragoslavele, Poe- 

narl, Lerești, Priboieni, Brădu
leț și in multe alte comune ale 
județului Argeș, cooperația de 
consum a construit în acest an 
magazine moderne cu etaj, cu- 
prinzind raioane cu produse in
dustriale, alimentare, unități 
prestatoare de servicii. Alte 59 
magazine au fost amenajate și 
modernizate, urmărindu-se folo
sirea mai bună a spațiilor co
merciale și specializarea acesto
ra pe categorii de produse. Ele 
au fost dotate cu mobilier adec
vat și s-au introdus autoservi
rea, expunerea deschisă a măr
furilor, accesul direct al cumpă
rătorilor la raft. Condiții comer
ciale dintre cele mai bune are 
rețeaua cooperatistă din Rucăr. 
unde magazinul universal cu
prinde și o unitate alimentară cu 
autoservire, secții metalo-chimi- 
ce. Cooperația de consum din 
Curtea de Argeș a deschis, recent, 
in piața orașului, un,bazar comer
cial. La Topoloveni, Pitești si 
Domnești au fost deschise uni
tăți de artizanat. De la tovară
șul Ion Olteanu, director comer
cial la IJECOOP Argeș, am a- 
flat că buna aprovizionare a ma
gazinelor cu mărfuri și servirea 
promptă a cumpărătorilor au 
contribuit ca planul de vinzare 
să fie cu mult depășit. In cele 
trei trimestre ale anului s-au. 
vîndut peste plan mărfuri in 
valoare de 13 milioane lei. cu 52 
milioane lei mai mult decit in 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Pentru întregirea rețelei coope
rației de consum argeșene. In 
prezent se află in lucru noi ma
gazine la Bogați, Buzoiești, Un
gheni, Birla, Ncgrași, Șuiei, Ce- 
parl.
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cetățenească
(Urmare din pag. I)

ditat ideea că nu trebuie să ne iro
sim forțele in lucrări inutile, mă
runte, de interes restrîns. Cum am 
reușit, concret, să economisim o 
sulă de milioane 7 Am reînălțat pe 
malurile Mureșului, prin muncă pa
triotică, un dig lung de 38 km. A- 
proape spontan, cetățenii au întreți
nut și reparat 400 000 mp de străzi 
sau trotuare și 9 baze sportive, au 
îngrijit spațiile florale ale orașului, 
au lucrat voluntar la canalizări.

Cu prilejul unei ample acțiuni de 
modernizare și igienizare a rețelei 
comerciale locale (acțiunea e în 
curs) ne-am convins din nou cit de 
activi și întreprinzători pot fi oa
menii cind știu că lucrează pentru 
ei, in inleresul orașului in care lo
cuiesc sau al intreprinderii in care 
lucrează. Pentru curățirea, zugrăvi
rea și recondiționarea mobilierului 
unităților noastre comerciale ar fi 
trebuit să repartizăm din buget su
ma de 5 milioane lei. Nici de 
data aceasta nu s-a cheltuit însă nici 
un ban. Imaginați-vă că lucrătorii 
din comerț, de la mic la mare, au 
intrat în peste 300 de unități - și au 
făcut (mai bine decît specialiștii care 
trebuiau angajați) ordine generală.

N-am un calcul exact al economii
lor realizate pină acum. Deocamdată, 
poate fi vorba de zeci sau de sute 
de mii de lei. E mult, e puțin ? Risi
pitorii, cei care n-au dfcbnomisit nici 
măcar un leu din bugetul statului, 
pot spune că e o nimica toată. Eu 
zic că, indiferent de mărimea ei, e- 
conomia e binevenita. Dacă fiecare ce- 
tățean, fiecare oraș, fiecare întreprin
dere de gospodărie comunală închide 
robinetele risipei, pe ansamblul eco
nomiei naționale se simte, se vede. 
Banii care ar fi urmat „apa s mbetei" 
pot fi investiți în case, în școli, creșe, 
mărfuri.

— Ați vorbit la un moment dat 
despre gospodărire ca investiție nu 
numai de muncă, ci și de inteligență. 
Ați putea adăuga elemente noi, con
crete 7

— Se pot adăuga o mulțime. Am 
văzut Ia televiziune „munți" de car
tofi care se strică pe rampe sau în 
marile depozite ale unor orașe. Dacă 
stau așa îngrămădiți, e normal să se 
strice. Pentru a înlătura pe cit po
sibil pierderile, degradarea mărfii, 
noi procedăm altfel. Imediat ce a so
sit, marfa perisabilă e implnzită in

toate cartierele orașului. Organizăm 
peste tot mici centre sezoniere de 
desfacere. O cantitate mai mică de 
marfă — se înțelege — e mai ușor de 
gospodărit, de sortat, de vindut.

în ce privește marfa, bunurile de 
consum necesare orașelor, ar fi multe 
de spus. De pildă, s-a făcut și se mai 
face incă mare risipă de fonduri mo
netare pentru circulația lor. Nu vreau 
să spun că la Arad lucrurile au ajuns 
la perfecțiune. Totuși, cu același spi
rit gospodăresc s-au găsit citeva căi 
de reducere a cheltuielilor legate de 
transporturile respective. Pentru în
ceput, trei mari întreprinderi produ
cătoare din orașul nostru și-au unit 
eforturile și au realizat un mare ma
gazin : „Trioda". Caracteristica lui 
principală : este aprovizionat direct 
din fabricile producătoare. Fără de
pozite, ca verigi intermediare (costi
sitoare), fără manipulări inutile, fără 
risipă de forță de muncă. Alți comcr- 
cianți din oraș au procedat la fel. 
Astfel, lucrează după același prin
cipiu magazinele „Agrocoop", „Avico
la", magazinul de prezentare al aba
torului.

După cum vedeți, am realizat cite 
ceva, dar tn ce privește gospodărirea 
economicoasă, orașul are resurse ine
puizabile.

— Avețt in vedere și un fapt con
cret, de ultimă oră ?

— în Arad sînt multe Întreprin
deri, uzine, fabrici. Peste tot se dă 
o adevărată bătăile ■ pentru economi
sirea metalului, lemnului, altor ma
terii prime. Totuși, de Ia croirea 
după tipare șl de la alte faze ale pro
cesului de fabricație rezultă cantități 
însemnate de resturi : scame, deșeuri, 
cupoane. Nu le aruncăm la groapa 
de gunoi. La noi toate resturile res
pective sînt preluate de cooperația 
meșteșugărească și prelucrate supe
rior. Pare greu de crezut, dar din... 
resturi cooperația a realizat anul tre
cut o producție de 27 milioane de lei.

...Am mulțumit tovarășului primar 
pentru interviul acordat și am dat să 
plec. înainte de a mă ridica de pe 
scaun, privirea mi-a căzut insă pe o 
foaie de hirtie ce-o avea pe birou. 
Pe ea erau scrise doar cîteva rinduri. 
Cerind scuze pentru Indiscreție, le 
reproduc, din memorie : „Azi, 2 no
iembrie 1972. De analizat problema 
iluminatului public ; cum stăm cu 
aprovizionarea populației ? ; contro
lul lucrărilor edilitare".

La plecare mi se părea cd răpisem 
prea mult din timpul primarului...

în timp ce ne aflam Intr-un 
magazin de produse electrice din 
Craiova, un cumpărător a cerut 
o veioză fi un bec. Vinzătorul 
i-a oferit numai veioza, sfătu- 
indu-l ca, pentru bec, să revină 
altă dată sau sd încerce pe la 
alte magazine. L-am insoțlt pe 
cumpărător prin mal multe ma
gazine similare din oraș : peste 
tot se găseau veioze. dar fără 
becuri ! Ne-am adresat directo
rului comercial al O.C.L. Meta- 
lochimice Craiova, Gheorghe 
Negreanu :

— Nu ftiam — ne-a răspuns 
el — că nu se găsește acest pro
dus. Să mă interesez fi vă comu
nic care este situația.

Sintem deci in așteptare. Dar, 
împreună cu cumpărătorii, do
rim ca răspunsul să-l primim... 
in magazine. Pentru că. după 
cum se știe? veiozele nu sini 
simple obiecte de decor I

Cum a fost 
clocit un 

prejudiciu 
cu ouă

Salvarea a
oprit la timp |

S-a intîmplat acum cîteva zile, I 
In stația Constantin Brlncoveanu, | 
de pe linia autobuzului 116. O • 
bătrină aflată aici avea nevoie I 
urgent de ajutor medical. Mai | 
mulți pasageri au început să . 
facă semne mașinilor care tre- I 
ceau pe stradă. Un autoturism I 
„Dacia 1 300“ a tras pe dreapta și, i 
aflind despre ce este vorba, con- I 
ducătorul auto șl-a invitat soția I 
și pe ceilalți pasageri să coboare, 
în clteva minute, bolnava, trans
portată la spital, se afla in afara 
oricărui pericol. Conducătorul 
auto de pe ..salvarea" mal pe 
fază decit orice „salvare" era 
locotenentul major Marin Ștefan, 
din cadrul direcției circulației 
din Inspectoratul general al mi
liției.

Rubricd redactata de ;
Dumitru HRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
ți corespondenții „Scinlti"

în luna noiembrie 1970, depozitul de ouă 
al IJECOOP-Vaslui a fost încredințat unui 
brav gestionar — Gheorghe Mălaimare. La 
sfirșitul aceleiași luni s-a făcut o verifi
care și s-a constatat că șeful depozitului a 
pus-o... de mămăligă. Adică avea o lipsă 
nejustificată in gestiune. Persoanele din 
conducerea intreprinderii economice a coo
perației de consum s-au trezit in fața unei 
profunde dileme : a-1 menține sau a nu-1 
menține in funcție. Dumnealor au optat 
pentru o variantă mălăiață : l-au lăsat in 
post. încrederea le-a fost „răsplătită" ; 
peste trei luni avea să se constate că 
Gh. M. a produs o pagubă de 189 058.61 lei 1 
(Tradus în prețuri de iarnă. însemna că 
minimum 135 000 de ouă tăcuseră aripi).

Prejudiciul a fost constatat la sfirșitul 
lunii februarie 1971. Organele de urmărire 
penală au fost sesizate taman la 1 iulie 
1971. Instrucția cazului a durat destul : un 
an de zile. în sfirșlt, judecata s-a încheiat 
la 8 septembrie 1972. Sentința Tribunalului 
județean Vaslui a rămas definitivă prin 
nerecurare, Inculpatul zlclndu-și in sinea 
Iul „bogdaproste”. De ce 7

Pentru că eficiența organelor însărcinate 
cu aplicarea legii s-a dovedit invers pro
porțională cu cea a Infractorului. Lui i-au 
trebuit numai 3—4 luni de zile ca să pu- 
stiiască depozitul. Ce au făcut organele in 
drept Intr-un an și șapte luni, ■nterval de 
șase ori mai lung, care a trecut de la des
coperirea faptei pină la aplicarea • edep- 
sei 7 Au depus o asemenea activitate stă
ruitoare Incit, pentru gravul prejudiciu, 
Gh. M. a fost condamnat doar la 2 ani 
și 6 luni de Închisoare, iar din pagubă a 

fost recuperată „fabuloasa" sumă de 4 169 
de lei (aproximativ a 45-a parte !),

Explicația : ușurința cu care a fost tratată 
respectiva infracțiune. S-a mers pe mi
nima rezistență, fapta a fost calificată drept 
neglijență in serviciu. Au fost acceptate 
implicit argumentele inculpatului : că n-a 
avut spațiu de depozitare, că mergea pe la 
circiumăt? !) și-ntre timp era furat de ma- 
nipulanți... Cum poți să crezi in dispariția 
a 130 000—150 000 de ouă in trei luni de 
zile 7 Adică 1 300—1 400 de bucăți zilnic 7

Iar dacă ar fi așa. de ce a fost încheiată 
cercetarea 7 Cine* a comis misterioasele 
furturi 7 Autorii lori nu sint infractori 7 
Cine să-l caute și să-I descopere — găinile 
care au ouat ouăle dispărute 7

Aceiași 
oameni — și, 
totuși, alții

16 decembrie 1970. Judecătoria secto
rului 7.

tn fața instanței — S.M. ; în boxă — fiul 
său, minorul D.M.M., acuzat de săvirșirea 
unei infracțiuni. Lăsat pe stradă, fără nici 
o ocupație, fără nici o profesie. D.M.M. a 
început să comită fapte din ce in ce mai 
grave. Ultima — un furt. A fost dovedit, 
1 s-a stabilit vinovăția : Inculpatul urmează 
să execute hotărirea instanței : internarea 
— pină la virsta majoratului — într-un in
stitut de reeducare.

— Nu se poate, onorată instanță — sare 
S.M., incercind să-și „apere" fiul. O să 
facem recurs !

— De ce 7 intreabă președintele com
pletului.

— Pedeapsa asta îl dezonorează, o să-l 
urmărească toată viata...

7 septembrie 1972, aceeași instanță.
— Este adevărat, tovarășe președinte, 

fiul meu i împlinit 18 ani. este major. Pe
deapsa... adică... timpul cit trebuia să stea 
in institutul de reeducare a expirat. Așa 
spune legea. Pe de altă parte insă, tot le

gea spune că dumneavoastră puteți aproba 
răminerea și pe mai departe In institut... 
Vă rog,, vă rog foarte mult să vă folosiți 
de acest drept. Să nu-i stricăm rostul.

După aproape doi ani, în pretoriul in
stanței — aceleași părți : S.M. și fiul său 
D.M.M. Același oameni, și totuși alții : 
D.M.M. ii privește pe judecători în față — 
drept, fără temeri, fără rușine ; S.M. nu 
mai încearcă să-și „apere" cu orice preț 
fiul, nu mai amenință cu recursuri. Ba, mai 
mult : îi roagă pe judecători să aplice dis
pozițiile legii, să aprobe — pentru incă o 
vreme — răminerea fiului său in institut.

De ce 7 Fiul — fostul terchea-berchea, 
fără nici o ocupație, fără nici o profesie — 
a Înțeles să primească ajutorul școlii, să se 
indrepte, să .învețe o meserie. Va fi lăcă
tuș mecanic. Numai că pină la examenul 
de absolvire mai sint citeva luni, iar Iui 
i-a expirat... „pedeapsa" 1 De aceea, la 
propunerea școlii, a solicitat sprijinul 
instanței — a cerut să i se permită rămi
nerea in institut pină la absolvire (vorba 
părinților : „să nu-și strice rostul”).

Și instanța a aprobat cererea.
Fiul s-a Îndreptat, a apucat-o cu hotă- 

rlre pe drumul muncii cinstite, al demni
tății. Un lucru firesc.

Deopotrivă de Îmbucurător este că — 
prin aceeași hotărîre — au fost educați si 
părinții minorului 1

„Ciobanul 
care... și-a 
furat oile“

Gheorghe Drînd a fost strungar în sec
ția a H-a mecanică din cadrul uzinei „Se
mănătoarea". De la o vreme a Început să 
tragă chiulul in timpul programului, să 
lipsească nemotivat de la lucru. întii co

legii, apoi factorii de răspundere din unita
te i-au atras atenția asupra gravității fap
telor, asupra consecințelor acestora. Gh. D. 
s-a făcut că nu aude, a persistat în gre

șeală. în cele din urmă t s-a desfăcut con
tractul de muncă...

Dezbateri in fond la judecătoria secto
rului 7.

— Inculpat, recunoști fapta de care ești 
învinuit 7

— Recunosc.
în fața instanței : Gheorghe Drînd. Fap

ta : furt din avutul obștesc, lntr-una din 
zile, Gh. D. s-a prezentat la uzină pentru 
a ridica un rest de salariu. Contactul cu 
uzina putea fi, totodată, un bun prilej pen
tru un sever proces de conștiința, pentru 
o analiză lucidă a faptelor săvîrșite, pen
tru o încercare de a reface punțile de le
gătură cu colectivul de aici, cu foștii to
varăși de lucru. în loc să ia insă ceea ce 
era de luat — atitudinea inaintată față de 
muncă — a preferat altceva : s-a dus in 
secția in care a lucrat și... și-a furat scu
lele I (Da, „și-a furat sculele", pentru că 
acolo, in uzină, erau „ale lui" I). Le-a luat 
să le vindă...

în virtutea Îndatoririlor profesionale, au
torul acestor rinduri a asistat la multe 
procese. Unele dintre faptele antisociale in 
cauză au fost grave sau foarte grave. în 
comparație cu ele, furtul unor obiecte in 
valoare de citeva sute de lei — oricit ar 
fi el de grav I — apare destul de palid. 
Niciodată insă nu am citit in cuvintul 
vreunul inculpat o mai mare mihnlre decit 
banalul „recunosc" consemnat mal sus. 
Pentru că omul din fața noastră realizase 
— e drept, tirziu, dar realizase 1 — esen
țialul. Nu sustrăsese nici bijuterii, nici o- 
biecte de lux. Furase ceva ce nu poate 
fi Cvaluat in nici una din monezile lu
mii : sculele cu care și-a cîștigat piinea, 
cu care a modelat metalul, dar nu a reușit 
să se modeleze pe sine.

Poate de aceea, cineva lingă mine a ros
tit : „Asta-i — cum să zic — ca ciobanul 
care și-a furat oile".

Microgalerie 
de portrete

„GOSPODARUL"
In cadrul unei percheziții domiciliare — 

efectuate ca urmare a săvlrșiril unei in
fracțiuni — acasă la Isldor Custaciuc, co- 

gestionar la un debit de tutun, s-au găsit 
15 200 țigări. Toate provenite din sus
tragere I

— Țigările îmi erau absolut necesare — 
susține I.C. in instanță.

— De ce 7 întreabă judecătorul.
— Cum „de ce" 7 Pentru a acoperi e- 

ventualele pierderi...

„NEDREPTĂȚITUL"

Cetățeanul N.R. locuiește intr-un imo
bil proprietate de 6tat — București, secto
rul 3, str.' Agricultori. Bun gospodar, vă- 
zind că imobilul necesită unele reparații, 
s-a adresat I.C.R.A.L. Foișor, organul com
petent. Maj precis ; numitului Stclian Du
mitrescu din cadrul I.C.R.A.L. Care sala
riat, pentru a da curs cererii, i-a prelins 
cetățeanului 1 000 lei.

— E adevărat, am luat banii — susține 
S.D. In fața instanței, Tribunalul Capi
talei, secția a Il-a Penală. Dar pentru ce 
să fiu condamnat 7 Eu eram economist ; nu 
aveam nict în clin, nici In minecă cu solu
ționarea cererii (Ir!)

„P0CĂÎTA"

— Trebuie să recunoașteți In fata dum
neavoastră înșivă că ați greșit. în primul 
rind : ați acceptat să intrați in casa unui 
bărbat pe care l-ați cunoscut cu numai 
citeva minute înainte. în al doilea rind : 
la plecare ați furat unele obiecte...

în boxă — inculpata : R. G. (dosar 
4390'72). Stă, meditează vreme de citeva 
minute, apoi răspunde :

— E adevărat, am greșit profund față 
de mine însămi : la plecare nu trebuia să-l 
iau nici ceasul, nici cămașa...

„DEBILUL"
Tribunalul Capitalei, secția a II-a Pe

nală.
Virgil Dragomir — condamnat la două

zeci de ani închisoare, pentru omor — so
licită instanței întreruperea executării pe
depsei.

— Pe ce vă întemeiați cererea 7 intreabă 
președintele.

— Ca să fiu sincer, onorată Instanță, am 
ajuns la concluzia că, personal, suport 
greu detenția...

Titus ANDREI 
Vasile IANCU
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Din fabrici și institute, 

de pe șantiere și ogoare

UTILIZAREA RAȚIONALĂ, ECONOMICĂ A METALULUI 

direcție principală a luptei pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen

PRELUATE

Uzina de mașini agricole 
din Craiova este, prin spe
cificul producției, o mare 
consumatoare de metal. In 
prețul de cost al celor pes
te 40 de produse realizate 
!n Întreprindere, cheltuie
lile materiale au o ponde
re de 70 la sută. Pen
tru a afla oe s-a întreprins 
ți ce se întreprinde in ve
derea economisirii meta
lului, conducerea uzinei 
ne-a recomandat să dis
cutăm cu tehnologul șef, 
lng. Gheorghe Drăghici.

— Mal întii, a ținut să 
precizeze interlocutorul, ac
țiunea de economisire a 
metalului este impusă de 
sarcinile oe ne revin de 
a fabrica produse compe
titive atit sub aspectul ca
racteristicilor tehnico-func- 
ționale, cit ți In privința 
greutății lor. Cu cit ma- 
ținlle ți uneltele agricole 
produse de noi sint mai 
trainice, mai practice și

V

«uple, eu atit aînt mat 
apreciate șl solicitate da 
către beneficiari.

— Cum se desfășoară e- 
forturile pentru reducerea 
consumurilor specifice, În
deosebi la metal ?

— în cadrul serviciului 
tehnolog șef s-a constituit 
o grupă de specialiști care 
au ca sarcină numai redu
cerea consumurilor speci
fice. Nu am putea spune 
că celelalte servicii, cum 
eint : constructor șef, me- 
talurg șef, sudn- șef. scu
ler șef, mecanic șef, nu au 
In preocupările lor și a- 
ceastă îndatorire. La noi 
se centralizează insă ini
țiativele și propunerile 
muncitorilcr, tehnicienilor 
și inginerilor In vederea 
diminuării acestor consu
muri. Insistăm, cu precă
dere, asupra reproiectării 
pieselor și reperelor. Am 
unificat fabricarea de pie

se de la produsele noi cu 
cele din producția curentă. 
Practicăm croirea combi
nată, ceea ce a dus. pe 
lingă creșterea producti-

clale de debitat cu celui* 
fotoeiectrică. O măsură 
eficientă constă In valori
ficarea cit mai completă a 
deșeurilor provenite de la

CUM AU ECONOMISIT CONSTRUCTORII DE 
MAȘINI AGRICOLE DIN CRAIOVA 142 TONE 

DE METAL

vltățil muncii, la economi
sirea metalului, îndeobște, 
la piesele ce se fabrică din 
foi de tablă și bare. Ne 
preocupă, de asemenea, 
reducerea adaosurilor de 
prelucrare, unificarea for
matelor de materiale, aoîi- 
carea croirii după șablon, 
folosirea mașinilor spe-

debitare. Aceasta datori
tă ținerii unei evidențe și 
gestiuni precise a deșeu-1- 
lor. La introducerea în fa
bricație a unei piese noi 
se are in vedere, in primul 
rind, stocul de deșeuri. 
Numai atunci cind aici nu 
se găsește metalul cores
punzător se scoate din

magazie metalul necesar, 
în felul acesta vom 
realiza în 1972 o eco
nomie de 148 tone metal.

— Cit de mare este par
ticiparea colectivului la 
realizarea de economii de 
metal ?

— Nu aș vrea să se con
sidere ca o apreciere exa
gerată, dar cred că s-ar 
putea spune că această 
participare este totală. 
Intr-adevăr, colectivul nos
tru privește, cum se spu
ne, cu „ochi de stăoin" 
producția întreprinderii, 
streduindu-se s-o facă cit 
mal economică. Faptul 
că am reușit să redu
cem consumul de mrtal 
la grana cu colți reglabili 
cu 16 kg, la remorca cis
ternă pe două roți și Ia 
remorca basculantă cu 
cite 50 kg., că plugul cu 
discuri fabricat de noi se 
bucură de succes pe pisța 
externă constituie tot atitea

stimulente pentru intensifl- 
ca rea eforturilor in do
meniul gospodăririi me
talului. Iar rezultatele me
rită consemnate. La întoc
mirea planului de consu
muri specifice pe anul a- 
cesta, ținînd seama de 
propunerile muncitorilor șt 
tehnicienilor noștri am 
luat In calcul un con
sum specific mai mic 
cu 150 tone față de cela 
realizate anul trecut. Ul
terior, colectivul nostru 
s-a angajat să economi
sească suplimentar cel pu
țin lf>0 tone metal. Tn 
trei trimestre am eco
nomisit 142 tone metal și 
avem garanția că ne vom 
respecta angajamentul asu
mat In Întrecerea socia
listă.

NIstor TUICU 
corespondentul 
„Scînteii"

Priviți aceste imagini I Ale cui sînt, oare, aceste bu
nuri distruse ori pe cale de degradare 7 Judecind după 
„grija" și „chibzuință" cu care sint gospodărite, s-ar 
părea că ale nimănui. Inexact l Ele figurează in ges
tiunea unor Întreprinderi, care, Insă, au cam uitat de 
ele. Iată, succint, „odiseea" .acestor valori materiale 
de zeci și sute de mii da lei.

In urma unor lucrări de investiții, la Uzina de me
dicamente din Capitală au rămas neutilizalc zeci de 
bucăți de tronsoane ți racorduri de conductori emai
lați. După ce criterii s-a făcut aprovizionarea '! 
Pur și simplu, la voia lntimplăril. Deocamdată nu este 
nevoie de ele și au fost „depozitate" sub cerul liber, 
fiind supuse intemperiilor (fotografia din stingă sus). 
„Le păstrăm pentru investițiile viitoare" — afirmă An
ton Dumbravă, șeful depozitului. Cum „le păstrează" 
— se vede. Notați : o bucată costă circa 2 000 de lei. 
Cine va suporta pagubele ?

Grămezile de ambalaje (fotografia din stingă jos) se 
află undeva intre depozitul propriu-zis și secția de 
spălare ți recondiționare a acestora in incinta uzinei 
„Policolor", tot din Capitală. Ing. Silviu Istrătescu, di
rectorul comercial, susține că „soluția refolosirii am
balajelor nu ni se pare indicată, ne dă multă bătaie 
de cap". Nu intimplfttor procentul de refolosire a am
balajelor este aici numai de circa 60, in loc de 80 la 
sută. Diferența de zeci țl zeci de mii de lei se duce 
pe apa simbetei. Așa... fără bătaie de cap. Dar din ba
nii cui, tovarăși din conducerea uzinei ?

La Combinatul siderurgic din Galați, obiectivul apa
ratului fotografic a surprins o secvență care dezvăluie 
o crasă lipsă de, spirit gospodăresc : saci sau,
mai bine zis, rămășițe de saci cu sulfat feros, re
zultat din procesul de fabricație de la laminorul de 
benzi la rece, zac azvirliți In afara Incintei întreprin
derii (fotografia din dreapta). Nu este vorba de un de- 
șeu, ci de un produs solicitat de alte unități economi
ce. Așteptăm un răspuns, ca să aflăm numele ceHor 
care 11 risipesc.

UN SUBIECT FRECVENT
ABORDAT IN SCRISORI:

COMBATEREA RISIPEI
Corespondența sosită la redacție in ultimele zii* 

Impune, pentru dialogul nostru de azi cu cititorii, 
o temă de Însemnătate economică deosebită : gos
podărirea fondurilor materiale și bănești ale sta
tului, lupta hotărltă împotriva risipei. Din scrisori 
reiese că pe acest tărim se desfășoară o intensă ac
tivitate in întreaga țară. în cele ce urmează vom 
prezenta, succint, citeva dintre semnalede — pozitiv* 
ți critice — desprinse din acrișorii* primite.

In combinatul nostru, economisirea muncii so
ciale și consumul rațional de materii prime șl 
— materiale reprezintă adevărate imperative eco

nomice — ne scrie ing. Mihai Marta, directorul general 
ti Combinatului de exploatare și industrializare a lem
nului din Drobeta Turnu-Severin. Ca urmare a mă
surilor luate in ultimul timp, consumurile specifice 
de materii prime și materiale sint considerabil di
minuate, in comparație cu cele cuprinse In docu
mentațiile tehnice. Dintre aceste măsuri aș aminti 
trecerea, in urma unui studiu aprofundat, la folo
sirea deșeurilor de dimensiuni mici la fabricarea 
plăcilor fibro-lemnoase, precum și realizarea unei 
•instalații pentru producerea de P.F.L. cu pastă me
canică, cu o eficiență economică de peste 200 000 
lei. Ceea ce aș vrea să relev este faptul, îmbu
curător de aitfel, că In combinatul nostru s-a im
pus cerința ca inginerii și tehnicienii să aibă, In 
privința fiecărei măsuri pe care o aplică in pro
ducție o optică de economist, că s-a Întărit pre
ocuparea de a cultiva spiritul de bun gospodar, 
toți lucrătorii formind un front comun împotriva 
risipei".

Am citit cu atenție, șl — de ce să nu mărturisim 
— cu reală satisfacție, scrisoarea dv. Un colectiv de 
mii de oameni angrenat — alături de alte mii de 
colective din Întreaga țară — in lupta împotriva 
risipei, sub orice formă s-ar manifesta aceasta. 
Am reținut că, in acțiunile pe care le veți Între
prinde in continuare in combinat sub acest aspect, 
urmăriți să capete un caracter sistematic ți per
manent activitatea de descoperire și valorificare 
a surselor de economii de la fiecare loc de mun
că și pe ansamblul unității, cu concentrarea aten
ției spre principalele capitole de cheltuieli, dar fără 
neglijarea celor așa-ii» „mărunte". Vă dorim suc
ces I

PRINTR-0 CONCENTRARE PUTERNICĂ DE FORȚE

Lucrările agricole - terminate in următoarele zile!
AU TERMINAT 

SEMĂNATUL GRÎULUI
BACAU Efectele întrajutorării

JUDEȚUL ARAD♦
Lacrtnd zi ți noapte, cu multă riv- 

ni, pentru a recișttga timpul pier
dut din cauza precipitațiilor abun
dente, țăranii cooperatori, munci
torii din întreprinderile agrico
le de stat și mecanizatorii din 
județul Arad au încheiat, simbă- 
iă, Insămințatul griului pe cele 
86 500 hectare planificate. Unită
țile agricole de stat ți cooperatiste 
din Județul Arad s-au angajat să in- 
sămlnțeze In plus 8 000 hectare cu 
griu ți să încheie, In silele următoa
re, recoltarea culturilor de toamnă. 
In tetegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU de Comite-

JUDETUL*
In cursul zilei de Ieri, unitățile 

agricole din Județul Ialomița au 
terminat semănatul griului pe în
treaga suprafață prevăzută de 
120 500 hectare. Răspunzind cu însu
flețire mesajului adresat de tovară- 
țul Nicolae Ceaușescu lucrătorilor 
din agricultură cu ocazia Zilei re
coltei, mecanizatorii, cooperatorii,

JUDEȚUL
In Județul Suceava s-a Încheiat, 

slmbătă, insămințatul griului pe în
treaga suprafrță planificată de 33 500 
hectare. Acest succes, realizat in 
condițiile unei toamne capricioase, a 
fost posibil datorită mobilizării 
la maximum a întregului poten

tul județean de partid se spune, prin
tre altele :

Noi, oamenii muncii din agricultu
ra județului Arad, români, maghiari, 
germani șl de alte naționalități, apli- 
cind in viață indicațiile cuprinse In 
mesajul dumneavoastră adresat țără
nimii cooperatiste, mecanizatorilor și 
specialiștilor, tuturor muncitorilor dn 
agricultură, cu prilejul „Zilei recol
tei", ne angajăm față de conducerea 
partidului șl statului, față de dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca ți in viitor să depu
nem întreaga noastră capacitate de 
muncă pentru a îndeplini in mod 
exemplar toate sarcinile care revin 
unităților agricole din Județul Arad.

IALOMIȚA»
specialiștii au lucrat ziua in schim
buri prelungite și noaptea la lumi
na farurilor. în aceste zile, nume
roase cooperative agricole șl între
prinderi agricole de stat lucrează cu 
toate forțele la realizarea angaja
mentului de a insămința suplimen
tar 6 000 hectare cu' grlu.

SUCEAVA
țial uman și material de care 
dispun unitățile agricole coopera
tiste și de stat.

In zilele următoare, toate forțele 
vor fi indreptate spre finalizarea 
grabnică a tuturor lucrărilor de se
zon.

în județul Bacău ritmul me
diu zilnic a ajuns la 2 500 ha, ceea 
ca reprezintă o viteză de lucru mult 
superioară față de săptămina prece
dentă. Muncind zi și noapte, mecani
zatorii și țăranii cooperatori din 26 do 
cooperative agricole, printre care Fă- 
răoani, Măgura, Hemeiuși, Bogdăneștț 
au terminat de Insămințat griul pe 
terenurile planificate. Acum, in aceste 
unități, continuă semănatul peste pla
nul inițial. După cum ne spunea ing. 
Dumitru Găină, directorul general al 
Direcției agricole, această măsură a 
fost luată de comitetul județean de 
partid pentru a compensa nerealiză- 
rlle din alte unități, cum sint cele din 
zona Mbineștllor. unde excesul de u- 
miditate a împiedicat fnsămințarea su
prafețelor prevăzute. Au fost luate 
și alte măsuri : noaptea se muncește 
la eliberarea terenului de coceni ți 
executarea arăturilor, iar ziua la se
mănat. O acțiune de mare eficiență 
este întrajutorarea cu mijloace meca-

SIBIU *

nice și manuale. Numeroase tractoare 
și mașini au fost transferate de la 
cooperativele Oncești și Dealul Per
jului, la cele din Slobozia și Stăni- 
șeștl, de la cooperativa din Bucium la 
Ștefan cel Mare, de la cooperativa 
Măgura la cea din Mărgineni etc.

Cu toate acestea, în unele unități, 
viteza de lucru la semănat este încă 
sub posibilitățile existente. La coope
rativele agricole Strugari, Soionă, 
Săndulenl, Poduri, Măglreștl nu s-a 
însămințat nici jumătate din suprafe
țele planificate. în aceste uni
tăți, munca nu este bine organi
zată nici la eliberarea terenuri
lor, nici la executarea arăturilor, iar 
mașinile și tractoarele nu sint fo
losite la Întreaga capacitate. Situația 
poate fi Îndreptată și semănatul poate 
fl terminat repede prin extinderea ac
țiunilor de redistribuire operativă a 
utilajelor existente și concentrarea 
forțelor la eliberarea cu prioritate a 
terenurilor destinate Insămînțărilor.

De ce nu se
generalizează schimburile prelungite?

Situeția insămințării griului de 
toamnă in județul Sibiu rămîne, In 
continuare, critică. Pină vineri, 3 
noiembrie, această lucrare se efec
tuase numai pe 29 la sută din cele 
25 000 hectare planificate a se cultiva 
în cooperativele agricole. Care sint 
cauzele acestei rămineri in urmă 7 
Ce trebuie intreprins in continuare 7

Pină la începutul acestei săptămlni, 
pentru majoritatea unităților agricole 
principala problemă o constituia lipsa 
de front de lucru pentru mecaniza
tori, mil de hectare de teren fiind 
ocupate de cartofi, sfeclă de zahăr și 
mai ales de porumb, iar altele avinti 
exces de umiditate. Lucrurile s-au 
schimbat in bine din acest punct de

vedere. Prin mobilizarea a zeci da 
mii de cooperatori, salariați din între
prinderi, elevi, militari, frontul de lu
cru s-a deschis larg, cu fiecare zi. Pf 
de altă parte, timpul frumos a favori
zat zvintarea terenurilor. Răminerea 
in urmă este determinată acum a- 
proape in exclusivitate de modul cum 
sînt folosite forțele mecanice. Acolo 
unde se respectă pe deplin cuvintul 
de ordine dat pentru aceste zile — 
pregătirea terenurilor să se facă in 
timpul nopții, ziua să se insămințeze 
— ritmurile planificate la semănat au 
fost depășite.

Așa stau lucrurile la cooperativei* 
agricole Șaroșu pe Tirnave, Boian, 
Porumbacu de Sus, Broșteni, Bogat» 
Român, Avrig.

Sint insă unități unde nu s-a 
atins viteza de lucru prevăzută. La 
cooperativa agricolă Ocna Sibiului, 
din 450 ha planificate se insămința- . 
seră doar 60 ha. Viteza de înaintare ? 
Jumătate din cea planificată ; 20 hec
tare pe zi. Mergindu-se in acest ritm, 
ar însemna ca semănatul să se 
încheie abia către sfirșitul lunii 
noiembrie. Aceasta Intr-o coopera
tivă unde au fost organizate schim
buri prelungite. Cum funcționează 
insă ele? Deși mai era Încă soare, joi, 
la ora 17, un tractor cu un agregat de 
pluguri se oprise la... spălat pe dru
mul dinspre Loamneș. Aceasta in 
timp ce la sediul cooperativei Ocna 
Sibiului, președintele consiliului inter- 
cooperatist, directorul S.M.A. și alții 
adunați intr-o ședință discutau des
pre grăbirea ins^mințărllor. Pe teren 
puteau face mai multă treabă. In ziua 
raidului, la cooperativa agricolă Valea 
Viilor se insămințaseră doar 30 hec
tare din cele 280 planificate. Aici, deși 
există 85 hectare eliberate, treburile 
merg incet deoarece nu se lucrează In 
schimburi prelungite. Aceeași situație 
și la Aței, Poplaca, Slimnlc și altele.

Organele agricole din județul Sibiu 
trebuite să facă totul pentru ca prin 
generalizarea schimburilor prelungite 
să asigure recuperarea răminerilor In 
urmă la semănat

Prin scrisoarea sa, economistul Gheorghe P. La- 
zauu din Cluj ne semnalează citeva dintre acțiu
nile similare inițiate, in momentul de față, la 

Trustul de construcții din Cluj. Acestea vizează mai a- 
les economisirea de fonduri de producție, in special a 
materialelor de construcții. „Avem in vedere — pre
cizează corespondentul nostru — refolosirea tan*» l 
materiale, iar pentru utilizarea rațională a mij
loacelor tehnice și evitarea risipei, execuția gru
pată a lucrărilor, pe obiective. Costul lucrărilor 
de organizare pentru desfășurarea de activi
tăți pe timp friguros se preiimlnă a fi rea
lizat cu o reducere de 22 la sută față de preve
derile inițiale". După cum se vede, in activitatea 
din ramura construcțiilor industriale, ca in oricare 
alt domeniu, de altfel, lupta împotriva risipei are 
un numitor comun ; el se numește spirit gospodă
resc, grijă pentru administrarea, cu maximă efi
ciență a fondurilor statului, pentru ca fiecare leu 
cheltuit să aducă un beneficiu cit mai mare.

Față-n fa|ă cu asemenea fapte, cu asemenea 
exemple pozitive, care pot fl Intilnite In multe 
unități Industriale și de construcții — semnalele 
cuprinse in scrisorile primite de la o serie de alți 
cititori ai ziarului contrastează* flagrant, dezvăluie 
o stare de lucruri care trebuie supusă blamului 
opiniei publice. Dar, să le dăm cuvintul i

Cu dtva timp In urmă, la unitatea de con
fecții metalice, din cadrul întreprinderii de in
dustrie locală — Brașov, s-au confecționat și 

montat două poduri rulante, strict necesare pentru bu
na desfășurare a activității de producție in secție — 
ne scrie un grup de muncitori de la această unitate 
economică. Dar, deși au trecut mai multe luni de 
la instalarea lor, n-au fost date nici pină acum in 
funcțiune. Motivul 7 Nu s-au terminat incă probele. 
Pentru a avea o imagine mai clară, iată cum să pe
trec lucrurile in realitate : oamenii care trebuie să 
efectueze probele respective vin dimineața (cam pe 
la ora 10, in fiecare zi), analizează, fac diferite în
semnări și... pleacă. Lucrurile se repetă astfel de 
luni și luni de zile".

Că aici este vorba de o mare risipă de forță de 
muncă, de timp, este limpede pentru oricine. Nu 
Insă și pentru conducerea întreprinderii In cauză, 
întrebăm : cele două uttlaje au fost instalate pen
tru a aduce beneficii sau... prejudicii 7 Dacă a 
fost nevoie de poduri rulante, de ce nu sint 
puse mai grabnic in funcțiune ? Șl apoj — 
cq> care nu mai termină o dată probele mecanice, 
unde... semnează statul de salarii 1 Sint trei Între
bări care, in fond, vizează aceeași țintă : lipsa de 
răspundere pe care o manifestă unii factori din con
ducerea unității brașovene față de modul cum sa 
cheltuiesc banii statului. S-au cerut fonduri de in
vestiții, s-au cheltuit, iar acum se parc că pe ni
meni nu mai interesează dacă utilajele respective 
funcționează sau nu. Oricum, lucrurile nu mai pot 
fi lăsate să persiste.

In fine, răspundem cititorului Nicolae Micilă, sa
lariat la fabrica „13 Decembrie" din Sibiu. Mai 
întii, lată ce ne scrie dlnsul. „în ultimii ani a 

crescut considerabil planul de producție al întreprin
derii noastre șl, implicit, volumul produselor finite. 
Spațiul de depozitare de care dispunem a rămas 
Insă același. Din această cauză nu se pot păstra și 
nici ambala produsele in condiții corespunzătoare". 
De ce să nu spunem : in zadar se va asigură o cali
tate bună a materialelor, se vor folosi deșeurile — 
pentru reducerea costurilor — dacă pentru produ
sele finite, pentru păstrarea lor, nu să manifestă 
grijă, nu se evită posibilitățile de alterare a cali
tății. „Care este soluția ?“ — se întreabă, pe bună 
dreptate, in continuare, corespondentul mai sus a- 
mintit. întreprinderii noastre să i se pună la dis
poziție o magazie și citeva mijloace mecanice de 
Încărcare și descărcare".

O cerință firească și modestă. Ce părere au 
centrala industrială de resort și Ministerul In
dustriei Ușoare 7 Nu credem că mal trebuie ex
plicat că situația ce s-a creat la fabrica „13 De
cembrie" din Sibiu se asean ănă cu cea din zicala 
cunoscută — „scump la tărițe șl ieftin la făină".

Dan MATEESCU
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întreaga stagiune teatrală 

stă sub semnul marelui e- 
veniment pentru care se 
pregătește țara : aniversa
rea împlinirii a 25 de ani 
de la proclamarea repu
blicii. Pretutindeni se face 
simțită strădania pentru va
loare, înțeleasă ca fiind de
terminată atit de „gradul in 
care opera răspunde necesi
tății istorico-sociale, de vi
brația sa patriotică și forța 
sa educativă, cit și de can
titatea și calitatea mun
cii depuse pentru crea
rea ei". Asistăm la un sus
ținut efort creator pentru 
spectacole cu un bogat con
ținut de idei, cu un puternic 
mesaj social. Numeroase 
dintre inițiativele teatrelor 
reprezintă insă acțiuni spe
ciale menite să omagieze 
Ziua Republicii, însemna
tele mutații aociale șl 
spirituale pe care le-a 
cunoscut țara în ulti
mul sfert de veac. Ele con
tribuie, așa cum vor putea 
observa cititorii noștri, la 
transformarea acestor lm- 
Îiortante instituții de artă 
n și mal puternice focare 

de cultură, de educație ce
tățenească, politică, a spec
tatorilor.

Informăm azt despre pro
iectele teatrelor bucureș- 
tene.

Prima scenă a țării. Tea
trul Național „I. L. Caragia- 
le“, condus de Radu Beligan, 
a înscris pe afișul său două 
titluri închinate evenimen
tului. Este vorba despre 
„Zodia Taurului", cunoscuta 
piesă a lui Mihnea Gheor
ghiu, lucrare de fierbinte 
patriotism, care are în cen
trul ei personalitatea Iul 
Tudor Vladimirescu (regia : 
Mihai Berechet, scenogra
fia : Florica Mălureanu). 
Este vorba, de asemenea, 
despre o nouă lucrare dra
matică românească semnată 
de I. D. Sirbu. „A doua față 
a medaliei", acesta este 
titlul piesei (care va fi re
gizată de Ion Cojar, In ca
drul scenografic conceput 
de Mihai Tofan) ; ea a- 
duce în atenția spectato
rilor probleme de conști
ință ale oamenilor dintr-un 
orășel de munte în 
află un important 
nat chimic.

Scrieri originale 
montate la Teatrul 
Iești" („Casa care 
prin ușă" de Petru 
Regia : Dinu Cemescu ; sce
nografia : Sanda Mușatescu) 
și la Teatrul „Nottara" 
(„Bună noapte nechemată" 
de Al. T. Popescu).

Actorii ambelor teatre, ca 
de altfel și ai Teatrului Mic, 
și ai Teatrului de copil „Ion 
Creangă", și ai Teatrului 
„Ion Vasilescu" vor pregăti 
recitaluri de poezie. Spec
tacolul de la Teatrul 
„Nottara" intitulat „Con
știința" va cuprinde ver-

suri și pagini de proză — 
semnificative cu privire la 
problemele de conștiință 
care s-au pus in fața co
muniștilor încă din anii ile
galității, ca și cu privire la 
transformările și evolu
țiile spirituale pe care 
le-a cunoscut societa
tea noastră in ani] socialis
mului. Montajul literar al 
Teatrului „Ciulești", con
ceput și regizat de Alexa 
Visarion, va cuprinde atit 
poezie antimonarhică, cît și 
pagini ale creației contem
porane inchinate partidului.

zeulul de Istorie a partidu
lui, probabil, vom putea ur
mări un nou spectacol de 
sunet și lumină, Întitulat 
„Republica XXV".

Holurile teatrelor trans
formate de mai multă vre
me in generoase săli de ex
poziție vor adăposti intere
sante sinteze ale artei 
noastre scenice. In imagini.

Natalia STANCU
♦

Eveniment deosebit, săr- 
tătorirea unui sfert de secol

torul Aurel Popa, directorul 
Editurii Muzicale, și Theo
dor Carțiș, directorul Casei 
de discuri „Electrecord".

OPERA ROMANA va de
dica evenimentului o „săp- 
tămină a muzicii românești". 
Inmănunchind spectacolele 
Oedip de George Enescu, o 
seară „Paul Constantinescu" 
In care vor fi reprezentate 
operele O noapte furtunoa
să și Nuntă in Carpați, ba
letele Primăvara de Cor
nel Trăilescu și Prinț șl 
Cerșetor de Laurențiu Pro- 
feta, această suită de opere

7E4TRUL Șl MUZICA
ÎN CAPITALĂ

care se 
combi-
vor fl 

„Giu- 
a fugit 
Vintilă.

Orientare demnă de apre
ciat : lirica patriotică va 
constitui dominanta specta
colului Teatrului „Ion 
Creangă".

în afara recitalului „Sla
vă republicii", închinat 
partidului și patriei. Tea
trul „Ion Vasilescu” va 
prezenta un „Concert-snec- 
iacol" de muzică ușoară și 
versuri patriotice (a cărui 
premieră va avea loc la 
Sala Palatului) ; de ase
menea, un divertisment 
„Studio-concert" (in care 
vor fi introduse versuri din 
lirica contemporană), pre
cum și un spectacol de mu
zică populară.

Toate aceste realizări vor 
fi prezentate atit in pro
priile săli ale respectivelor 
teatre, cit și cu ocazia de
plasărilor în marile centre 
industriale ale țării, în în
treprinderi, în școli, în să
lile caselor de cultură și 
căminelor culturale. Alături 
de celelalte titluri și de afi
șe, ele vor prilejui și dialo
guri directe ale publicului 
cv actorii și regizorii.

Aflăm, de asemenea, de 
la Comitetul municipal al 
Capitalei că, In sălile mu-

de la proclamarea republicii 
mobilizează toate forțele 
creatoare din patria noas
tră, constituind un minunat 
prilej de elaborare a unor 
opere care să reflecte fuziu
nea intimă a culturii noas
tre cu realitatea, năzuința 
de a reflecta paginile de 
eroism pe care le înscriu 
constructorii societății noi. 
Integrate în frontul vast 
al culturii, instituțiile mu
zicale — chemate să ri
dice pe noi trepte edu
cația muzicală a între
gului popor — sînt angajate 
să înscrie și mai impetuos 
mesajul de construcție și 
pace al poporului nostru, 
prin făurirea unor lucrări 
de largă accesibilitate, de 
mare vibrație.

La întrebarea : Cum In- 
timpină instituțiile muzica
le aniversarea unui sfert de 
veac de la proclamarea re
publicii ? ne-au răspuns 
scriitorul Mircea Horia 
Simionescu, directorul Ope
rei Române, compozitorul 
Dumitru Capoianu, directo
rul Filarmonicii „George 
Enescu", muzicologul Petre 
Codreanu, directorul Tea
trului de Operetă, compozi-

șl balete de compozitori ro
mâni se va încheia cu o 
nouă versiune muzical-regi- 
zorală a operei istorice Ion 
Vodă cel Cumplit de Gheor- 
ghe Dumitrescu.

FILARMONICA „GEOR
GE ENESCU" a inclus pe 
parcursul întregii stagiuni, 
în cinstea mărețului eveni
ment, nouă concerte cu- 
prinzind lucrări elaborate in 
anii republicii de către 
compozitorii Wilhelm Ber
ger, Pascal Bentoiu, Liviu 
Glodeanu, Andrei Porfetye 
ș.a. In colaborare cu Uniu
nea compozitorilor a inițiat 
un ciclu de concerte came
rale, a căror tematică abor
dează antologia cvartetului 
românesc și care va debuta 
la 21 noiembrie a.c. Con
certul festiv din zilele de 
29—30 decembrie, prilejuit 
de aniversarea republicii, va 
include lucrări de Gheorghe 
Dumitrescu, Wilhelm Ber
ger, Corneliu Cezar.

Ca si Opera Română, 
TEATRUL DE OPERETA 
va dedica zilei de 
„30 Decembrie", in ul
tima săptămină a aces
tui an, un ciclu de operete 
românești : Lăsați-mă să

cint de Gherase Dendrino, 
Soarele Londrei de Florin 
Comișel, Se mărită fetele 
de George Grigoriu. Recen
ta premieră a operetei Spu
ne inimioară, spune ! de 
Elly Roman va fi prezenta
tă atît publicului gălâțean, 
cit și celui din Capitală.

EDITURA MUZICALA A 
UNIUNII COMPOZITORI
LOR va omagia aniversarea 
unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii prin- 
tr-un volum de Studii muzi
cologice, al cărui conținut 
abordează, printr-o serie de 
materiale, aspecte și pro
bleme ale culturii muzicale 
românești între anii 1947— 
1972 ; muzicologii Petre 
Erâncuși și Nicolae Călinoiu 
au dedicat gloriosului eve
niment volumul intitulat : 
Muzica in România socialis
tă ; se mai prevede publi
carea unui volum de 150 
de coruri mixte, aparținînd 
creației noastre muzicale 
din trecut și contemporane, 
intitulat Cintece pentru ti
neret, ediție Îngrijită de 
prof. I. Ionescu, un album 
de Cintece patriotice de 
compozitori români con
temporani destinat pionieri
lor și școlarilor ; același e- 
veniment va fi marcat prin 
apariția partiturii operei is
torice Ion Vodă cel Cum
plit de Gh. Dumitrescu (re
ducție pentru voci și pian), 
Trei imagini bucureștcne 
de Pascal Bentoiu (partitu
ra simfonică) și partitura 
Oratoriului Constelația O- 
mului de Tiberiu Olah. Cu 
prilejul aceluiași eveni
ment, magazinul „Muzica" 
va găzdui între 15 decem
brie a.c. — 15 ianuarie 1973 
o expoziție ce va cuprinde 
toate lucrările apărute la 
Editura Muzicală a Uniunii 
compozitorilor în 15 ani de 
existență.

CASA DE DISCURI „E- 
LECTRECORD" va fi pre
zentă la marea sărbătoare 
a aniversării republicii cu 
trei noi discuri. Unul care 
va cuprinde două poeme 
simfonice : aparținînd com
pozitorilor Alexandru Paș- 
canu și Dumitru Bughlci și 
două cantate : Balada celui 
fără nume de Sergiu Sar- 
chizov. pe versuri de Nico
lae Tăutu și Jara mea de 
Ștefan Zorzor. pe versuri 
de Tudor Arghezi. Un altul, 
intitulat Partidul : luceafăr 
și steag, va fi dedicat cin- 
tccului patriotic și va inclu
de o serie de lucrări ale 
genului semnate de Ioan D. 
Chirescu, Gh. Dumitrescu, 
Dimitrie Cuclin. Doru Po- 
povici. Teodor Bratu, Zoltan 
Aladar ș.a. în sfirșit, un al 
treilea disc, ce va conține 
cintece care preamăresc pa
tria, partidul, tineretul și 
munca, va apărea sub titlul 
Rcpublica-n sărbătoare.

Galeriile „Apollo", din Capitală, găzduiesc In aceste zile o interesantă expoziție de desene inedite din at*, 
lierele pictorilor. Expun, printre alții, Corneliu Baba, Henry Catargi, BrâduJ Covaliu, Ion Pacea etc.

Constantin RASVAN

în stadiul actual de evo
luție, astronomia benefi
ciază din plin de aportul 
tinerei ramuri subordona
te, apărută in jurul anului 
1945 — radioastronomia.
Prin construcția de ra- 
diotelescoape și a al
tor mijloace de urmărire a 
fenomenelor cosmice, a- 
ceasta 
acum, 
de cercetare. El se ampli
fică neîncetat, pe măsura 
progresului înregistrat în 
efortul de interpretare a 
datelor existente și in sfe
ra sporirii forței de acțio
nare a instalațiilor (radio- 
telescoapele). Cu ajutorul 
acestor instalații s-a tre
cut la o cercetare insisten
tă și mult mai atentă a 
așa-numitei Căi Lactee și 
a „regimului" maselor de 
hidrogen prezent in spa
țiul Galaxiei noastre și in 
cel intergalactic.

Cum se explică prezența 
acestor „nori" de hidro
gen ? — s-au întrebat spe
cialiști din multe țări 
(S.U.A., U.R.S.S., Anglia.
Olanda). Un mijloc inedit 
de cercetare a propus un 
cercetător olandez (H. Van 
de Hulst) care, urmărind 
fenomenele ce se produc 
Intr-un atom liber de hi
drogen — element mult 
răspindit în univers — a 
ajuns la concluzia că a- 
cesta produce un semnal 
radio particular : cu lungi
mea de undă de 21 m. Pa
sul următor ? A fost re
prezentat de construcția 
unor radiotelescoape apte 
să lucreze pe această lun
gime de undă. S-a asigu
rat, astfel, trecerea la 
identificarea maselor de 
hidrogen din Galaxia noas
tră și de la „periferia" 
acesteia, precum și cunoaș
terea repartiției lor. De a- 
semenea, s-a stabilit cu 
relativă precizie direcția 
de mișcare a acestora1 (spr*

cosmice, 
oferă. încă de 
un bogat material

sau dinspre Pâmînt). S-au 
mai putut afla, astfel, 
masa și dispoziția caracte
ristică ale acestor „nori" 
de hidrogen cosmic (în spi
rală) — care ar fi specifi
ce și celor prezenți în Ca
lea Lactee. In special, cer
cetările din ultimii trei- 
patru ani, au permis, pe de 
o parte, confirmări ale unor

nale. A doua i acești „nori" 
ar fi masa de hidrogen 
expulzată in exterior, in 
cursul vreunei explozii 
catastrofale, ce s-a produs 
în centrul Galaxiei noas
tre. După ce a fost pro
iectată departe, in spațiu, 
în prezent ea revine, nor
mal. spre centru. Această a 
doua ipoteză este corelată

ANTICIPĂRI - IPOTEZE

JJ MAREE“

presupoziții mai vechi, dar 
și conturarea unor noi ipo
teze de lucru.

Unele din aceste ipoteze 
sint legate de „norii" de 
hidrogen ce se mișcă, so
litari, în afara Galaxiei 
noastre. Se bănuiește că 
ei ar putea să aibă — in 
principal, două provenien
țe distincte. Prima : ei ar 
reprezenta o anumită can
titate de hidrogen rămasă 
în spațiul intergalactic. 
după formarea galaxiilor ; 
prin concentrare, aceștia 
cad spre fămint, sub ac
țiunea forțelor gravitatio-

iM

de specialiști și cu alte 
constatări făcute în ulti
mii ani ; intre altele, cu 
aceea potrivit căreia rețe
lele galactice aparent in 
repaus, stabilizate, ar pu
tea fi, de fapt. sediul 
unor violente erupții.

Recent, au apărut noi 
date importante in legătu
ră cu această chestiune. 
Ele au fost furnizate de 
specialiști englezi. Cu aju
torul unor instalații su- 
perperfecționate. radiote- 
lescoape create In ultima 
vreme, aceștia au putut 
măsura Intensitatea unde-

21 m, emise de 
nori de hidrogen 
extrem de înde- 
și mișcindu-se cu 

viteze (marja de 
ar fi de numai

lor de 
acești 
răzleți, 
părtați 
mari 
eroare 
10 km/s). Potrivit rezulta
telor, aceste mase de hi
drogen ar face parte, d* 
fapt, tot din spiralele a- 
mintite, nu ar fi răzleț* 
(deci, nelegate de Galaxia 
noastră), dar ar fi braț* 
exterioare ale acestora, a- 
flate la limita dintre gra
nița Galaxiei noastre șl 
spațiul intergalactic încon
jurător — la distante, nu 
de 40 000 de ani-lumina, 
cum s-a crezut, cl de 
8o IV)O ani-lumină.

Mai râmi ne un aspect 
In suspensie. Dacă aceasta 
este situația — norii res
pectivi fiind, de fapt pre
lungiri ale structurii Ga
laxiei noastre — de ce eț 
iși păstrează. totuși, un 
regim de mișcare mult 
mai lejer. în loc să aibă, 
dimnotrivă. tendința de a 
se integra galaxiei ? Ex
plicația pare a fi dată — 
după englezul M. Favieș 
— de existența unei ten
dințe centrifuge prezente 
în Galaxia noastră, a unui 
flux și reflux al maselor 
de hidrogen din interiorul 
acesteia. Deci, o „maree" 
de hidrogen cosmic, car* 
ar explica conservarea 
mișcării relativ lejere a 
acestor nori mai indeDăr- 
tați. Fapt cu atit mai va
lid, cu cît fenomene simi
lare par a fi prezente șl 
in alte galaxii. învecinat» 
cu a noastră.

Treptat, 
nea „radioastronomică" 
supra Galaxiei
asupra 
devine 
același 
tentă, 
important pentru cunoaș
terea științifică.

Teodor CĂZACU

treptat, Imagl-
»- 

noastre șl 
zonelor ei limitrofe, 
mai completă și, în 
timp, mai consis- 
ceea ce este foarte

cinema

eu vouă : VIITORUL

odată un polițist : EX-

intr-o noua serie

GIU-

UNIREA

cîntec

se 
de

un soldat de pe front t 
— 0.30; 11.30; 13,45; 16:

I
Din textul unei Invita

ții — așa cum a fost ea 
redactată sobru și concis 
— am înțeles că Teatrul 
de Stat din Ploiești este

frumosului dragon : 
15,30; 18; 20,15.

VOLGA —

pe deplin hotărit. cel 
puțin de acum încolo, să 
ceară părerea și să ascul
te observațiile, sugestiile 
unor spectatori, cadre

liber : CAPITOL — 9,30; 
16.15; 18.30; 20,45.
Tereza și diavolii t LU- 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;

teatre
• Opera Română : Nuntă In Car
pați ; O noapte furtunoasă — 19,30.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30; Contesa Maritza —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Cui l-e 
frică de Virginia Woolf 1 — 10,30, 
Coana Cliirița — 15; Săptămina 
patimilor — 20, (sala Studio) : Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară —
10.30, Despre unele lipsuri, neajun
suri și deficiențe In domeniul dra
gostei — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
10,30, Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă-

gureanu) : D-ale carnavalului
10.30, O scrisoare pierdută - 
(sala Studio) : Valentin și Valen
tina — 10,30. Vicarul — 20.
• Teatrul Mic : După cădere
19.30.
• Teatrul
Magheru) : ____ ss__
Wilde — 10; Gaițele — 15.30; Stana
— 19,30, (sala Studio) : Schimbul
— 20.
• Teatrul Gluleștl ; Geamandura
— 10; Vassa Jeleznova — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun 1 — 10; Ctnd revolverele tac
— 18; 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
clntec — 11, (sala din str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 11.

„C. I. Nottara' 
Bună seara, domnule

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări
Revista „Invățămintul 
profesional și tehnic“

Cu cel mai recent nu
măr al său, numărul 9 
— marcind și pe aceas
tă cale perfecționările ca
litative sub semnul că
rora a început anul șco
lar 1972—1973 — revista 
„Invățămintul profesional 
și tehnic" apare intr-o 
nouă serie, mai strîns le
gată de preocupările ma
jore ale școlilor profesio
nale și ale liceelor de 
specialitate, cu interven
ții prompte în probleme 
ce afectează numeroa
se domenii profesiona
le, cu rubrici noi. în cu
prinsul acestui număr se 
remarcă prezența sporită 
• temelor școlare de larg 
interes cetățenesc, une
le dintre acestea — „O 
preocupare a școlii ge
nerale — preprofesiona- 
lizarea elevilor". „Un larg 
orizont de pregătire pro
fesională, o calificare 
complexă", „Unele ele
mente de prognoză a în- 
vățămintulul profesional 
și tehnic" ș.a. — impu- 
nindu-se atenției prin 
grija cu care subliniază 
caracterul unitar și sis
tematic. larga și perma
nenta colaborare sub sem-

nul cărora trebuie să 
desfășoare eforturile 
pregătire a viitoarelor ge
nerații de muncitori. 
Binevenită se dovedește 
și tendința revistei de 
a-și suplini, începind cu 
acest număr, o lacună 
mai veche, aceea de a se 
fi oprit mai puțin 
pra temelor 
subiectelor 
semnificații 
sionale, atit 
întîlnite in 
In acest sens, 
in lumea 
pe care numărul 
revistei îl oferă ca ghid 
de orientare profesori
lor diriginți din invățâ- 
mintul de cultură gene
rală. în eforturile lor de 
a cultiva ' tinerilor dra
gostea pentru diferitele 
meserii, reprezintă o rea
lizare utilă, ce se cere 
transformată într-o con
stantă publicistică. Cum, 
de altfel, se cer transfor
mate și acele trăsături 
tehnico-grafice noi care 
situează „Invățămintul 
profesional și tehnic" la 
cota de pornire pe un 
nou drum.
Mihai IORDANESCU

asu- 
educative, 

bogate în 
etico-profe- 

de frecvent 
viata școlii. 
. „Itinerarul 

profesiunilor", 
9 al

cultural-artfstlce, din ur
bea respectivă șl din 
județ, înainte de a ri
dica cortina premiere
lor sale. Pentru că — re
dăm sublinierea invitației 
— „discuțiile la avanpre
mieră constituie un real 
ajutor pentru colectiv in 
prezentarea la rampă a u- 
nor producții teatrale cit 
mai reușite din toate 
punctele de vedere".

Lăsindu-ne convinși de 
intențiile expuse atit de 
clar, am participat la vi
zionarea tn avanpremieră 
a concertului-spectacol 
„Iți șade bine cind rizi" 
al secției de estradă din 
cadrul Teatrului de Stat 
Nu vrem aici să arătăm 
cit de reușit sau nu a 
fost spectacolul și dacă el 
merită să vadă lumina 
rampei Vrem să spunem 
doar 
cumplit 
caracterului 
dorinței 
estradă 
părere i 
care ii 
te. De 
goală ?
„uitați" să fie invitați un

atît că am fost... 
păcăliți asupra 

efectiv al 
I colectivului de 

de a afla vreo 
de la invitați. Pe 
număra! pe dege- 

ce a fost sala 
Pentru că au fost

șlr de oameni care ar 
ti putut să-și spună o 
părere autorizată : direc
tori de cluburi muncito
rești. responsabili cultu
rali din cadrul sindicate
lor. membri ai echipelor 
artistice de agitație, cei al 
teatrului popular din Plo- 
peni. profesori de muzică 
de la licee, intelectuali ai 
orașului și alte categorii. 
Dar și cei cîțiva specta
tori nu au spus mai ni
mic. Unul singur a făcut 
citeva observații. Cind al 
doilea a Îndrăznit să facă 
o obiecție asupra specta
colului. tovarășul Alexe 
Marcovici. regizor artis
tic, care lua. chipurile, 
notite. a făcut o grima
să atit de „sugestivă" că 
nici un alt vorbitor nu a 
mai urmat la cuvînt. „Vă 
mulțumim pentru ajuto
rul dv.“ — a spus regizo
rul cu dulceață pe buze.

— „Nu aveți de ; 
s-ar fi cuvenit să 1 
răspundă.

Oare totul este să 
raporteze undeva că 
avut Ioc o „vizionare 
discuții".

ce", 
I se

se
a 

cu

Const* CĂPRARU

Erori bibliografice
Puține muzee de artă 

din țară sint găzduite în- 
tr-o ambianță atit de po
trivită ca instituția res
pectivă din Craiova. Sa
tisfacția îți sporește vă- 
zind cit de frecventat 
este lăcașul, cită chemare 
către artă simt localnicii, 
de toate vîrstele.

De curînd am avut pri
lejul să admirăm aici o 
interesantă expoziție i- 
tinerantă de reproduceri: 
„Pictura de la 1900 Ia 
1925“. Evenimentul a fost

bine popularizat și aflu
ența vizitatorilor a răs
plătit din 
rea.

Devin 
1n aceste 
— hai să 
atenții. Etichetele însoți
toare ale tablourilor, bă
tute, se pare, la mașina 
de scris a muzeului, n-au 
fost corectate de nimeni 
Așa se face că, în legă
tură cu tabloul .,Loja“,
Auguste Renoir a trăit 
cu zece ani... mai puțin

plin organiza-
surprinzâtoare, 
condiții, citeva 
le zicem : ne-

decit in realitate (pe e- 
tichetă stă scris, ca du
rată a vieții pictorului, 
1841 - 1929, in loc de 
1919), după cum Fernand 
Leger, autorul „Elemen
telor mecanice", ar fi 
rămas in viață numai 
pină in 1951, nu pină in 
1955. Conform acelorași 
etichete, in expoziție ar 
fi reprezentați doi pic
tori cu numele de Geor
ges Braque ; unul care a 
trăit intre 1881—1969 și a 
pictat „Tinără cu chi-

tară", „Vioară și pipă" și 
un altul, cu datele cunos
cute de toată lumea (1882 
—1963), care a zugrăvit 
numai „Portul Anvers”.

Este vorba, desigur, de 
scăpări, dar ele nu-și au 
locul într-un gen de in
stituție pentru care au
tenticitatea intră in defi
niție. E păcat, printre 
altele, și deoarece am 
văzut destui vizitatori 
care iși făceau, conștiin
cios, însemnări.

bru, cimpoi, cinghel, ci- 
nofe! și încă".

Ce-ar fi fost dacă 
„versul" mai sus citat — 
„tac... cu vorbele împru
mutate de la alții" — ar

fi fost pus In aplicare T 
Nu credem că ar fi rezul
tat o mare pagubă artis
tică.

Victor ATANAS1U

excursioniști ?
Sergiu ANDON

Mai bine se împrumuta
numai facerea

Lirismul gnomic pare 
să capete prozeliți. In 
sine, tentația nu este 
reprobabilă, însă in ca
zul unor poeți fără o 
personalitate distinctă ea 
demonstrează mai de
grabă o lipsă de tact, 
fiindcă aforismul presu
pune. ca o condiție sine 
qua non, forța formulării 
memorabile — calitate în 
absenta căreia se ivește 
imediat pericolul alune
cării in platitudine. Fap
tul se poate exemplifica 
elocvent prin volumul 
Epitaf pentru iarbă, al 
Cristinei Tacoi. Cu foar
te rare excepții este vor
ba de niște prozo-poeme. 
Cultivarea aforismului 
este deosebit de preten
țioasă. fiindcă, la spații 
mai ample, autorul tșl 
mai poate, eventual, mas
ca sărăcia mijloacelor, 
dar aici, tn citeva cuvinte 
— ori s-au dat Ia Iveală 
briliante ori se recunoaș
te milul. Acesta invadea
ză paginile Cristinei 
Tacoi șl impresia de ba
nalitate „ucigătoare" fri-

zează, citeodată, 
cui involuntar, 
rea comunică 
te senin „N-ani în
vățat nimic. Fericirea nu 
ascultă de prezența 
mea". După care conchi
de : "
cu
prea

Se 
spre 
lică, . . ______
re înfiorată a crepuscu
lului, dar aproape ni
mic 
te 
tuind afectarea : „1
mor, mă bucur, mă 
doiesc, aștept, cint. 
sez, pling, trădez, 
iubesc, rid... De 
dată șl totdeauna cu vor
bele împrumutate de 
alții". Autoarea se 
fi distrat selectlnd 
vinde din dicționar 
pupindu-k unul după 
tul in pagină, abunden
ta neavind. chipurile, la 
ce să strice : „Calcedonie. 
eiclamă, cicloldă, ciclon, 
eilopentan. ciclotron. cim-

comi- 
Autoa- 

foar-

„O, nu te măsura 
el. Nu e vreodată 
d-vreme cind mori".

fac simțite intenții 
o atitudine melanco- 

spre o presimți-
, dar

nu este esteticeș- 
valabil, și aici bîn- 

.Pling, 
i in- 

vl- 
tac, 

fiecare

la 
va 

cu-
Și 

al-

Valorificarea prin mij
loace specifice a mesaju
lui educativ al caselor 
memoriale și al locurilor 
istorice reprezintă o la
tură de seamă a activită
ții cultural-educative de 
masă. In județul Vaslui 
există, de pildă, o casă 
memorială „Emil Raco- 
viță", în satul cu același 
nume, comuna Dânești. A- 
lături de ele, se mai află 
in județ numeroase locuri 
cu rezonanță istorică, fie 
legate de numele unor 
personalități de scamă 
pentru cultura, știința și 
mișcarea muncitorească 
din țara noastră (Gara- 
bet Ibrăileanu, Raicu Io
nescu Rion, Nicolae To- 
nitza, Al. Vlahuță, frații 
Bagdasar, I. C. Frimu, 
Mihai Ralea) fie, legate 
de figura ‘ _ 
voievodului patriot Ștefan 
cel Mare : Podul înalt, 
Movila lui Burcel.

Și, totuși, acest inesti- 
. mabil tezaur patriotic nu 

este pus in valoare sufi
cient in ansamblul mij
loacelor de educație po
litică, cetățenească a ti
nerei generații, deși ase
menea „puncte de reper" 

și civilizația 
constituie

legendară a
Podul înalt,

in cultura 
unui popor 
mijloace eficace, grăitoa
re de educație.

Am urmărit o perioa
dă mai mare de timp 
cum sint valorificate,

din acest punct de vedere, 
locurile istorice din ju
deț. Soluțiile alese de 
organele culturale și de 
U.T.C. locale poartă pe
cetea improvizației sau a 
festivismului : ele se tra
duc in excursii intimplă- 
toare ale unor grupuri 
de elevi la casele memo
riale in organizarea de 
către comitetul județean 
pentru cultură și educa
ție socialistă a unor 
spectacole (mai mult pe
treceri populare) la Mo
vila lui Burcel și Podul 
înalt, in simpla fixare a 
unor plăci comemorative, 
ori a unor tăblițe indica
toare. Desigur, soluții ale 
minimei rezistențe ; pen
tru că, 
eficace 
școlile, 
tineret 
bui să I 
plătorul 
prin sistematic, să trans
forme vizitele la aceste 
obiective în adevărate 
lecții practice de patrio
tism. De asemenea, că
minele culturale, casele 
de cultură, cluburile 
muncitorești ar putea și 
ele să valorifice prin ac
țiuni specifice astfel de 
mărturii vii lăsate de îna
intași contemporanilor. 
Bune intenții și proiecte 
promițătoare există, 
cind finalizarea lor T

în vederea unei 
munci educative, 
organizațiile de 
din județ ar tre- 
inlocuiască intim- 

l și sporadicul

Vasile IANCU

• Cu mlinile curate t PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15. BUCU
REȘTI — 8.30: 10,30; 12.30; 14.30; 
16,45; 19; 21. FAVORIT — 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18.15; 20.30.
• Imblinzirea focului : SCALA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• A venit 
CENTRAL 
18.15; 20.30.
• VA arăt 
16; 18; 20.
• Născut 1 
11,45; 14; 1 
a Sfînta ' 
MINA — I
20.30.
• A fost
CELSIOR — 8.30; 10,45; 13.15; 15,45; 
18,15; 20,45, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Noi trei și ciinele : TIMPURI 
NOI — 9,15—20,15 în continuare.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45; 11; 
12,15.
• Tora ! Tora ! Tora ! : DOINA
— 14; 17; 20, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19. RAHOVA — 15,30; 19.
• Fata care vinde flori : DACIA
— 9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
A Fuga e sănătoasă ; FEROVIAR
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
A Drum în penumbră : BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30. COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
• Eliberarea lui L. B. Jones :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,15; 20;30.
• Explozie In munți — 10; 12; 14; 
16; 18,15, Aparatul care-i ucide pe 
ticăloși — 20.30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Aleargă repede, aleargă liber i 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Colega mea, vrăjitoarea : 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Creierul : 
17,45; 20.
• Logodnica 
CRÎNGAȘI —
• Marea hoinăreală
9; 11,15; 13.45; 16; 18,30; 21, AURO
RA — 8,45; 11; 13.30; 16; 18,30; 
20,45, TOMIS — 8,45; 11; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Liubov Iarovaia : POPULAR — i
15,30; 18; 20,15. ’
• Binecuvlntațl animalele și co
piii : FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Mania grandorii : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Anonimul venețian : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
a Agentul nr. 1 : MUNCA — 15,30; 
18; 20,15.
• Bambi : PACEA — 16; 18; 20, 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Dauria : FLACARA — 15,30; 19 
a Opiul și blta : MOȘILOR — 15,30: 
17,45; 20.
• Mesagerul i COSMOS — 15,30: 
18; 20,15.
a Cine cîntă nu are gîndurl rele 
LAROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
a Un candidat la președinție 
ARTA — 15.30; 18; 20,15.
• Degetul de fier I VITAN 
15,30; 18; 20,15.

4****
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Vizita in țara noastră 
a delegației de activiști 

ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez
In perioada 29 octombrie — 4 no

iembrie 1972, o delegație de activiști 
ai P.M.U.P., condusă de Jan Rych- 
lewski, adjunct al șefului Secției in- 
vățămint și știință a C.C. al P.M.U.P., 
a făcut o vizită In țara noastră pentru 
schimb de experiență în domeniul in- 
vățămintului și științei.

Delegația a avut convorbiri la Sec
ția propagandă a C.C. al P.C.R., la 
Academia de științe sociale și poli
tice, Ministerul Educației și învățft- 
mintului, Consiliul Național pentru 
Știință șl Tehnologie, Comitetul ju
dețean Cluj al P.C.R., Comitetul mu
nicipal Brașov al P.C.R., Comitetul 
de partid al Centrului universitar

București, precum și Ia instituții de 
învățămint și cercetare.

In încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

★

Simbătă după-amiază, delegația 
s-a înapoiat In patrie. La plecare, pe 
aeroportul Otopeni, delegația a fost 
salutată de Constantin Petre, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de fată Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone 
la București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Delegația parlamentară elvețiană
in județul Suceava

Delegația parlamentară elvețiană, 
eonuusă de Ferruccio Bolla, președin
tele Consiliului Statelor, a vizitat, In 
cursul zilei de simbălă, monumente 
istorice și de artă, instituții sociale 
de învățămint și cultură din județul 
Suceava.

Oaspeții au fost Însoțiți de Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

★
Cu prilejul prezenței In țara noas

tră a delegației parlamentare elve
țiene, ambasadorul Elveției la Bucu

rești, Alfred William Rappard, a 
oferit simbătă seara un dineu.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Maria Groza, Ilie Murgulescu, 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, Dumitru 
Coliu, Traian Ionașcu, Gheorghe Va- 
sitichl, ptesodinti d” commit n“"ni- 
ncnte ale M.A.N., deputați ai Marii 
Adunări Naționale, alte personali
tăți.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
La librăria „Mihai Emlnescu" din 

Capitală a fost deschisă, simbătă, o 
expoziție de carte a Editurii Acade
miei bulgare de științe. Lucrările 
prezentate oferă o imagine a. celor 
mai noi realizări ale literaturii ști
ințifice de specialitate și ale artei 
poligrafice din țara vecină.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, acad. Alexandru Graur, di
rectorul general al Editurii Acade
miei, și Nicolai Pușkarov, redactor- 
șef adjunct al Editurii Academiei 
bulgare de științe, au subliniat că 
această manifestare se Înscrie în ca
drul tradiționalelor relații de colabo
rare dintre cele două edituri, ea con
tribuind la intensificarea schimbului 
de informații științifice și a contac
telor dintre specialiștii români și 
bulgari.

La vernisajul expoziției au luat 
parte oameni de știință, editori, un 
numeros public.

Au fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București, și membri ai 
ambasadei.

★
în sala Teatrului „C.I. Nottara", 

simbătă seara, a avut Ioc un spec
tacol de gală cu piesa „Barbarii" 
de Maxim Gorki In regia lui Stevo 
Jigon, prezentat de Teatrul iugoslav 
de dramă din Belgrad, in cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în 
țara noastră.

Ln spectacol au fost prezenți Ion 
Brad, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, di
rectori de teatre, critici literari, alți 
oameni de artă și cultură, numeroși 
ziariști.

Au luat parte Iso Njegovan. am
basadorul Republicii Socialiste Fe

derative Iugoslavia la București, 
membri ai ambasadei, alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Simbătă seara, orchestra Filarmo

nicii de stat „Oltenia" din Craiova 
a prezentat un concert simfonic al 
cărui solist a fost pianista Darinka 
Mihailovici din R.S.F. Iugoslavia.

Concertul a inaugurat săptămina 
muzicală craioveană, organizată de 
către Comitetul județean Dolj de 
cultură și educație socialistă in intîm- 
pinarea apropiatului jubileu al re
publicii.

Timp de 7 zile, pe scena presti
gioasei instituții de cultură craiove- 
ne, care își aniversează un sfert de 
veac de existență, vor avea loc con
certe corale și concerte ale orchestrei 
de cameră, recitaluri vocale, instru
mentale și de balet, concerte ale ți
ntirilor interpreți. seri de operetă, ac
țiuni ce se vor încheia cu un concert 
festiv.

★
Cu prilejul comemorării a 300 de 

ani de la nașterea marelui cronicar 
moldovean Ion Neculce, simbătă 
după-amiază a avut loc la sediul Fi
lialei Iași a Academiei un simpozion 
omagial. Prof. univ. I.D. Lăudat, prof. 
C.A. Stoide, conf. V. Adăscăliței și 
lectorii universitari Maria Frunză, 
Elvira Sorohan și I. Todirașcu au 
evocat viața și opera marelui cărtu
rar, contribuția sa la dezvoltarea li
teraturii și istoriografiei românești, 
importanța cronicii sale ca izvor 
principal de informații pentru o mare 
perioadă din istoria Moldovei, apor
tul său la constituirea limbii literare 
românești.

(Agerpres)

Cadre de conducere din economie, economiști șl ingineri din intreprlnderi 
și ministere, cercetători și cadre didactice, doctoranzi și studenți

REVISTA „PROBLEME ECONOMICE"
est« un instrument de lucru, de studiu, de cultură economică indispen

sabil in activitatea dv teoretică și practică

REVISTA „PROBLEME ECONOMICE"
• vă oferă o susținută dezbatere a principalelor probleme ale econo

miei naționale și a fiecărei ramuri cu problemele actuale specifice 
și cu conexiunile sale ;

• vă prezintă metode moderne de gestiune și organizare a producției 
și a muncii ;

• vă oferă consultații, răspunsuri la întrebările cititorilor, studii și 
sinteze documentare pentru diferitele forme ale invățămintului de 
partid și de reciclare ;

• vă informează asupra fenomenelor economice mondiale.
• Revista „PROBLEME ECONOMICE" realizează un flux continuu de 

comunicare cu economiștii — cercetători și practicieni —, un dialog 
constant cu cititorii, printr-un mare număr de dezbateri și anchete 
asupra celor mai actuale probleme ale practicii și gindirii economice

Abontndu-vă la revista „PROBLEME ECONOMICE" realizați o in
formare și documentare economică selectivă, competentă, operativă I

Costul unui abonament pe anul 1973 la revista „PROBLEME ECONOMICE" 
este de lei 120.

............................. — ■ ■ 1 ■ ii.............. ... ii——................... .. 11 "

& b ■ a o
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lui. O realitate ale cărei 
semne le intilnim la fiecare 
pas. Blocul de comandă de 
la Ciungetu, clădire semâ- 
nind cu o navă interspația- 
lă aterizată la piciorul mun
telui, a fost înălțat și se fi
nisează după cele mai mo
derne metode de construc
ție. Tunelul pe care-l stră
batem (el însuși o inovație) 
s-a realizat fără armături. 
Centrala, înconjurată de 
pasarele, a fost prevăzută 
și ca loc de vizitare pentru 
turiști...

— Imaginea romantică a 
șantierului energetic, Își 
continuă inginerul Iosup 
monologul de inițiere în 
vreme ce pătrundem in vas
ta sală din interiorul mun
telui, va trebui să fie, in 
lumina noilor realități, co
rectată șl... adăugită. $i 
asta pornind nu de la cine 
știe ce considerații senti
mentale care ne-ar fi la ini
mă nouă, șantieriștilor. ci 
de la niște repere tehnice a 
căror insemnătate am în
drăzneala să o numesc isto
rică. Iată in acest sens 
treptele unei evoluții ■ ooo- 
tru cei 210 megawați ai Bi- 
eazului a fost nevoie de un

lac de acumulare cuprin
zi nd un miliard și jumătate 
de metri cubi de apă , Ar
geșului i-am asigurat cel 
220 de megawați cu numai 
o jumătate de miliard de 
metri cubi de masă lichidă; 
azi, la Lotru, pregătim o 
putere Instalată de 500 de

Manifestări consacrate 
aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

La cooperativa agricolă de produc
ție din Otopeni a avut loc. simbătă 
după-amiază, o adunare festivă con
sacrată celei de-a 55-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, la care au participat nu
meroși cooperatori și alți locuitori al 
comunei.

în cuvintul rostit cu acest prilej. 
Cornel Dumitrașcu, secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 1 
din Capitală, a evocat însemnătatea 
epocală a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Vorbitorul a trecut in 
revistă marile succese obținute de 
popoarele Uniunii Sovietice in Înde
plinirea obiectivelor trasate de 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S. și 
a evidențiat tradiționalele legături 
frățești româno-sovietice.

La rîndul său, V. V. Deviatkin, 
prim-secretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, a eviden
țiat faptul că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă 
România se lărgesc continuu. Vorbi
torul a subliniat însemnătatea întîl- 
nirii și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brej- 
nev pentru continua dezvoltare a a- 
cestor relații. Poporul sovietic se 
bucură sincer de realizările poporu
lui român pe calea indeolinirii noi
lor obiective trasate de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională a 
partidului.

Ansamblurile artistice reunite ale 
sectorului 1 au prezentat apoi un 
spectacol.

*
In cadrul manifestărilor consacra

te zilei de 7 Noiembrie, simbătă, ta 
sediul Casei prieteniei româno-so

vietice din Brăila. Gheorghe Băr- 
guanu, activist al comitetului mu
nicipal de partid, a prezentat expu
nerea „Influența Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie asupra miș
cării revoluționare din România". Cu 
același prilej a avut loc vernisajul 
expozițiilor „55 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie" 
și „Știința și tehnica in slujba omu
lui". A fost prezentată o gală de 
filme documentare pe tema „Actua
litatea în U.R.S.S.".

★
Casa prieteniei româno-sovietice 

din Constanta a organizat, in sala 
Bibliotecii municipale. conferința 
„Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie și importanta sa istorică in
ternațională", susținută de prof. 
Alexandru Popeea. Au fost de față 
numeroși muncitori, elevi și stu- 
denți, oameni de cultură și artă din 
localitate.

SIMPOZION
Simbătă după-amiază, Ia Casa prie

teniei româno-sovietice din Capita
lă, în cadrul manifestărilor prile
juite de „Semicentenarul constitui
rii U.R.S.S.", a avut Ioc un simpo
zion pe tema realizărilor actuale și de 
perspectivă în dezvoltarea complexă 
a economiei sovietice.

Au vorbit prof. univ. dr. N. N. 
Constantinescu. membru al Acade
miei de științe sociale și politice, 
prof. univ. dr. Constantin Herbst și 
conf. univ. dr. ing. Mihai Tertișco.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Vizita delegației 
Consiliului General 

A.R.L.U.S. in U.R.S.S.
MOSCOVA 4 — Corespondentul

Agerpres, L. Duță, transmite : Dele
gația Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de Constantin Mlndreanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care se află la Moscova 
pentru a participa la festivitățile or
ganizate in U.R.8.S. cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, a avut, 
simbătă, o întilnire cu V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional Mos
cova al P.C.U.S., președintele Condu
cerii centrale a Asociației de priete
nie sovieto-română. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire caldă, prie
tenească, la care a participat, de a- 
ssmenea, Ion Clubotaru, minlstru- 
consilier la Ambasada română din 
Moscova.

Tot simbătă, delegația Consiliului 
General A.R.L.U.S. a avut o întilnire 
prietenească cu N. A. Pankov, vice
președinte al Prezidiului Uniunii a- 
sociațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea.

vremea

Cronica zilei
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat primului 
ministru al Turciei, Ferit Melen, o 
telegramă prin care, in numele po
porului român și al său personal, ex
primă profunde sentimente de com
pasiune In legătură cu accidentul grav 
de cale ferată care a avut loc în 
această țară și transmite sincere con
doleanțe pentru familiile îndoliate.

*
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec. a adresat lui Ka
mel El Assad o telegramă de feli
citare cu ocazia realegerii sale în 
funcția de președinte al Camerei De- 
putaților din Liban.

★
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Voitec, a primit din partea 
președintelui AdupărU Naționale -a ■ 
Tunisiei, Sadok Mokaddeih, o telegra
mă de mulțumiri pentru felicitările 
adresate cu prilejul realegerii sale în 
funcția de președinte.

★

Vineri, 3 noiembrie, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la

București, Li Ho Zang, a oferit 
un dineu cu prilejul Împlinirii a 
24 de ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană.

La dineu au participat Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Ministe
rului Comerțului Exterior și Minis
terului Forțelor Armate.

*
La hotelul 

București" s-a 
pă-amiază, in 
turismului, Ion 
de artă culinară. Expoziția are 
obiectiv realizarea unui schimb de 
experiență intre specialiștii rețelei 
de unități gastronomice ale Minis
terului Turismului.

Tot la hotelul „Intercontinental" 
s-a deschis Săptămina gastronomică 
maghiară. Maiștri bucătari ai hote
lului „Intercontinental-Duna" din 
Budapesta prezintă preparate speci
fice acestei țări.

„Intercontinental- 
deschis, simbătă du- 
prezența ministrului 

Cosma, o expoziție 
ca

(Agerpres)

--------— -.......’""’T" ............................ .............— -----

DIN JĂRILE SOCIALISTE

Mesagerii

„orașului dintre ape“

Ieri in țară : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil, exceptând 
nordul Crișanei, Maramureș, podișul 
Transilvaniei și nordul Moldovei, 
unde, după-amiază. s-au produs în- 
norări mai accentuate și au căzut 
ploi slabe. Vintul a suflat slab, pină 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 4 grade la Joseni 
și 14 grade la Moldova Veche. Călă
rași și Tg. Ocna. Izolat, s-a produs 
ceață. In București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vint în general slab. 
Temperatura maximă a fast de 14 
grade.

Timnul probabil pentru zilele de 
6, 7 șl 8 noiembrie. în țară : Vre
me in general frumoasă, mai ales 
la începutul intervalului, cu cerul 
variabil. înnorări mai accentuate ’ 
se vor semnala in Crișana. Transil
vania, Maramureș și nordul Moldo
vei, unde vor cădea ploi slabe. Vint 
potrivit. Temperatura ln creștere. 
Minimele vor fi cuprinse intre zero 
și 10 grade, izolat mai coborite. iar 
maximele vor oscila între 10 și 20 
de grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme ln general frumoasă, 
mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil. Vint slab. Tem
peratura în creștere. Ceată dimi
neața și seara.

r
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8,15

Marie Saint, Yves Montand, 
Toshiro Mifune.

22,30 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

12,30

PROGRAMUL 1

Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți.
Cravatele roșii : Film serial 
„Delfinul Flipper".
Viața satului.
Mari muzicieni la București : 
Evghenl Svetlanov la pupitrul 
marii Orchestre simfonice de 
stat a Uniunii Sovietice.

12,00 De strajă patriei.12,30 - • ■ .... ...
14,00

8.30

10,00
11,10

Promenada duminicală : Pre
ludiu cu orchestra Gernard 
RSmer ; Aventuri tn epoca de 
piatră ; Invitata emisiunii — 
Eugenia Moldoveanu ; Anto
logie comică ; Betty Boop ; 
Fabule cu Aurel Baranga ; 
Muzică ușoară cu Anca Age- 
molu ; Nlcușor Constantlnes- * - A|aln 

mm ; 
Marta

Emisiune In limba maghiară. 
Fotbal : Steaua — Universita
tea Cluj — transmisie de la 
Stadionul Republicii. Co
mentator : Eftimie Ionescu. 
„360 de grade" : Petre ștefâ- 
nescu-Goangă la a 70-a ani
versare ; Desene animate 
„Struțul iui Donald" ; Arcu
șul In Ioc de bisturiu ; In 
studio, orchestra de cameră 
a medicilor din Capitală ; 
Spiritul de sacrificiu — noțiu
ne abstractă și fapt cancret. 

17,10 Film serțal pentru tineret :
„Plerduțl in spațiu" (Episodul 
II). „Nava abandonată".

IS,OO Cîntare patriei — concurs co
ral Interjudețean.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal • tn cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Covasna.

10.20 Film artistic : „Marele pre
miu". Regla : Frankenhelmer. 
Cu : James Gavner, Eva

15,45

tea trepte de cultură teh
nică. O evoluție in vir
tutea căreia, după pă
rerea mea, trebuie mo
dificată ajt Imaginea pe 
care și-o fac mulți despre 
șantierul energetic (un loc 
sălbatic, al înfruntărilor e- 
popeice, dar rudimentare,

cu iși amintește ; Cintâ 
Barrlâre ; Mozaic pe 16 
Moment folcloric cu 
Pletraru.
închiderea emisiunii de ,____
Deschiderea emisiunii de sea
ră. „Eroi Îndrăgiți de copii" : 
Pehacik — desene animate. 
Zilele festive berlineze : Con
cert simfonic. In program : 
• Cantata „Mama" de Hans 
Etsler, după Bertol Brecht. 
Soliști : Elisabeth Breu’, Her
mann Hachnel, Erika Tschau- 
nes. Udo Kuhnert. Interpre
tează corul mare al Conser
vatorului de muzică „Hans 
Elsler" șl corul mare al Aca
demiei din Potsdam. Dirijor : 
Horst Mtiller ; Concertul 
pentru vioară și orches’ră de 
Fe'tx Mendelssohn Bartholdv. 
Solist : Igor Oistrach. Inter
pretează Orchestra simfonică 
din Berlin. Dirijor : David 
Oistrach.
Reportaj bucureștean : Buna 
gospodărire a Capitalei.

21,30 Romanțe șl ctntece de petre
cere cu Llzeta Chlrculescu, 
Daniela Volcu, Georee Hazam 
șt o formație instrumentală 
condusă de Valențiu Grigo- 
rescu.

21.M Telex tehntco-ștHntfftc. 
22,10 Film serial : „Mannlx".

15,00
20,00

21,15

prfnr.

nivelul lui „Hei rup !“). 
Constructorii noștri — mi
neri, artificieri, betoniști, 
dulgheri, mecanici, aeriști, 
electricieni — sint, in pri
mul rind, oameni ai celei 
mai avansate tehnici a do
meniului lor. Și sint așa 
pentru că altfel n-ar putea

lotru : Bătălia industrială 
din creierii munților

megawați — cea mai puter
nică hidrocentrală de pe 
riurile noastre interioare — 
dar cu un lac de acumu
lare cuprinzind numai 330 
milioane de metri cubi 
de apă... O evoluție care 
Înseamnă urcarea a tot atl-

lntre om șl natură) cit și 
felul în care este văzut, in 
virtutea unei anumite tra
diții, Omul unor asemenea 
șantiere (un uriaș pierdut 
in creierii munților, perfor
mer al muncii brute și ră
mas, ca pregătire profesio
nală, ca impuls spiritual, la

să facă față... Cindva se 
vorbea, pe șantiere, despre 
selecția naturală : cine e 
bine clădit fizic râmine. ci
ne nu — nu. Azi vorbim in 
modul cel mai firesc despre 
selecția pe bază de pregă
tire tehnică : cine e la zi cu 
meseria râmine ; cine nu

î 
î
*

I 
î
I
*
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și nici nu vrea să se pună 
la punct — se duce in 
locuri mai... rudimentare. 
Asta reprezintă, după pă
rerea mea de om care tră
iește de aproape două de
cenii tot pe șantiere, cea 
mai de seamă, cea mai e- 
sențială — și cea mai emo
ționantă — transformare 
petrecută in acest domeniu 
de muncă și in oamenii lui. 
De la tirnăcop la marile 
excavatoare, ele la șeful de 
echipă care-și cresta nor
mele pe coada lopeții la 
brigadierul cu rigla de cal
cul in buzunarul de la 
piept...

...Cind am pătruns în ma
rea sală subterană ne-a in- 
timpinat o liniște ca de la
borator. Oameni cu căști de 
protecție trebăluiau in pin- 
tecul transformatorului gi
gant. Alții meștereau ceva, 
parcă plutind, sus, pe inal- 
tele pasarele. Dar in mij
locul sălii, „capul" turbinei 
aflate in probe se rotea lin, 
strălucind, ca un mare giu
vaer. Un giuvaer pentru al 
cărui preț și pentru a cărui 
frumusețe fusese neapărat 
nevoie de o asemenea sală 
tăiată in munte și cu pe
reții imbrăcați in pulbere 
de cristal.

De la Regionala 
de căi ferate 

Deva
Regionala de căi ferate Deva 

aduce la cunoștință cu in ziua 
de 12 noiembrie ora 11 se pune 
sub tensiune și se dă in exploa
tare linia de contact a secției de 
cale ferată electrificată Eăieșli — 
Subceiate — Deva — Mintia.

Publicul călător, toate unită
țile și organizațiile economice 
trebuie să respecte cu strictețe 
regulile speciale din zona elec
trificată, atit in timpul călătoriei, 
cit și atunci cind lucrează in 
zona de influență a liniei elec
trificate.

Locul de întilnire a 
patru ape — Dunărea, 
Răba, Răbca, Marcal 
— este marcat de 
Gyor, unul din cele 
mai interesante și pi
torești orașe ale Un
gariei socialiste. Pe 
străzile Iul, numeroa
se monumente de 
cert interes arhitecto
nic și valoare artistică 
păstrează incrustate 
în piatră momente 
importante din isto
ria multiseculară a 
poporului maghiar. De 
aici și interesul spo
rit vădit fată de a- 
ceste locuri de turiști, 
care poposesc măcar 
pentru o zi la Gydr, 
sau — cum i se mal 
spune aci — „orașul 
apelor".

Atrăgătoarele ves
tigii ale trecutului se 
Îmbină armonios cu 
impunătoarele con
strucții ale prezen
tului. Expresie a avîn- 
tului industrial cu
noscut de Întreaga 
țară ln anii socialis
mului. orașul dispune 
astăzi de 24 de În
treprinderi, printre 
care uzina de textile 
„Rabatext". o fabrică 
de piele artificială, 
una de postavuri, o 
Întreprindere de pro
duse zaharoase si al
tele. Cea mal repre
zentativă este însă 
uzina de vagoane și 
mașini, unitate in care 
lucrează peste 16 500 
de salariat!. Produse
le ei — vagoane de 
diverse tipuri, auto
camioane, axe pentru 
troleibuze, autobuze și 
autocamioane, motoare 
Diesel etc. — sint cu
noscute atit ln țară 
cit și peste hotare. în 
ultimii cinci ani, ca
pacitatea întreprinde
rii a crescut cu peste 
50 la sulă. „Perla" u- 
zinei o constituie fa
brica de motoare Die
sel, cea mai tinără 
și. totodată, cea mai 
modernă unitate a ci. 
Aci se produc anual 
nu mai puțin de 15 000 
de motoare, destinate 
m cea mai mare par
te echipării autobu
zelor „Ikarus" și auto
camioanelor „Csepel". 
îh țară său peste ho
tare, aceste cunoscute 
autovehicule sint, in 
fapt, mesageri ai pri
ceperii constructorilor 
de motoare din Gyhr.

însoțit de ingine
rul Bella Jozsef, vizi
tăm această unitate. 
Parcurgem o hală de 
o mărime neobișnui
tă. in care maiștrii se 
deplasează pe bicicle
te pentru a putea 
controla mai eficient 
mersul producției. Pro
cesul tehnologic este 
complet automatizat 
Doar ici și colo poa
te fi văzut cite un 
muncitor în halat alb 
veghind la un pupitru 
de comandă. La capă
tul procesului de fa
bricație, la fiecare 
13 minute apare cite 
un motor gata mon
tat, care este su
pus unor probe exi
gente. Pentru reali
zarea producției sale, 
unitatea cooperează cu

peste 70 de întreprin
deri din țară și cu u- 
nele de peste hotare. 
Clțiva interlocutori 
ne-au vorbit elogios 
despre conlucrarea 
fructuoasă dintre con
structorii de motoa
re de aici cu construc
torii de motoare ro
mâni, de la Brașov.

La comitetul de 
partid al uzinei am 
avilt o convorbire cu 
tovarășul Kiss Sondor, 
secretarul comitetu
lui. îndeplinirea ho- 
tăririlor Congresului 
al X-lea al P.M.S.U. 
și a prevederilor cinci
nalului — ne infor
mează interlocutorul 
nostru — constituie 
pentru organizația de 
partid, pentru Întregul 
colectiv o preocupare 
de prim plan. Paralel 
cu această sarcină și, 
evident, legat de ea, 
ln uzină se desfășoa
ră o largă activitate 
cultural-educativă, ln

însemnări de 
călătorie din 
R. P. Ungară

cadrul căreia au fost 
organizate cursuri spe
ciale pentru ridicarea 
nivelului politic și 
ideologic al membri
lor de partid. Totoda
tă. organizația de par
tid se preocupă în
deaproape de îmbu
nătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și 
de viață ale muncito
rilor. Este semnifica
tiv că în fiecare an 
circa 1 000 de munci
tori din această fa
brică iși petrec conce
diul de odihnă pe ma
lul lacului Balaton și 
in alte stațiuni bal
neare.

Ca urmare a dez
voltării industriei și a 
întregii vieți economi
ce, populația orașului 
Gyor a crescut simți
tor, fapt care reclamă 
eforturi saSțirrfite pen
tru intcmetficarMi con
strucțiilor de locuințe. 
Dc-a lungul anilor, in 
perimetrul orașului au 
apărut noi cartiere, cu 
clădiri moderne, s-au 
construit spitale, poli
clinici. așezăminte cul
turale. O contribuție 
însemnată la im
pulsionarea ritmului 
construcțiilor o aduce 
tinăra și moderna „fa
brică de case" din lo
calitate. care asigură 
anual prefabricate 
pentru 4 000 de lo
cuințe.

Orașul Gyor este 
centrul politic și ad
ministrativ al județu
lui Gyftr-Sopron. Iar 
înnoirile și realizările 
lui sint caracteristice 
întregului județ, in cu
prinsul căruia con
strucțiile industriale 
și social-culturale au 
schimbat cu desfivîrși- 
re fata unor orașe 
ca Mosonmagyarovar,

Kapuvăr, Șopron și 
altele.

Mutații substanția
le s-au produs și in 
agricultura județului. 
Am avut un exemplu 
în acest sens vizitînd 
o unitate din acest 
sector. Acolo, preșe
dintele cooperativei a- 
gricole „Aranykalâsz" 
din Tdlt&stava-Gydr- 
sâgi, Istvan Schmuck, 
ne-a creionat tabloul 
realizărilor obținute 
de cooperatori In ul
timii ani. Dintr-o su
prafață de 3 500 holzi 
cooperativa cultivă în 
prezent 3 000 cu ce
reale și plante fu
rajere. Zestrea ei teh
nică permite me
canizarea aproape 
completă a lucrărilor 
de bază. Venitul anual 
al cooperativei, care 
se ridică la 30 mili
oane forinți, provine 
in egală măsură din 
sectoarele vegetal șl a- 
nimal. Cooperativa 
și-a creat, de aseme
nea, o sursă de venituri 
din prestările de ser
vicii către populație. 
Brigada ei de con
strucții, condusă de un 
arhitect, a ridicat 
numai in acest an pes
te 20 de case pentru 
cooperatori, precum si 
o casă de cultură. De 
remarcat că atit coope
rativa, cit Și coope
ratorii contribuie cu 
o parte din venitu
rile lor la dezvolta
rea edilitar-gaspodă- 
rească a comunei. Iar 
rezultatele acestui e- 
fort sint vizibile : clă
diri arătoase, multe 
Înzestrate cu aparate 
de radio și televiziu
ne, cu aparataj casnic, 
realități care atestă 
că nivelul de viață al 
țăranilor este ln con
tinuă creștere.

în actualul cinci
nal. producția indus
trială a județului ur
mează să sporească cu 
40—42 la sută — 
mult peste media pe 
tară. Se vor dezvolta 
Îndeosebi producția de 
mașini, utilaje indus
triale, mijloace de 
transport, utilaje pen
tru agricultură etc. 
în agricultură, ac
centul principal se 
pune pe creșterea 
in continuare a gra
dului de mecanizare 
și chimizare, pentru 
realizarea unui spor 
de producție de 18—20 
la sută. De aseme
nea, vor fi reda
te agriculturii mari 
suprafețe de terenuri 
inundabile. Un ritm 
viu de dezvoltare vor 
cunoaște și construc
țiile de locuințe, de 
noi unități sanitare și 
culturale, amenajările 
turistice etc.

Prin eforturile oa
menilor muncii, des
fășurate cu însufle
țire și abnegație, aces
te meleaguri, ca și în
treaga Ungarie socia
listă și prietenă, vor 
continua să se în
noiască. să-și îmbo
gățească peisajul cu 
noi creații ale erei 
socialiste.

Al. MUREȘAN
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FOTBAL BASCHET: Aseară, in „C.C.E.“

Liderii au pierdut 
pe teren propriu,
• Ieri la Constanța, Farul — Rapid 0—1

Ar fi fest cit se poate de normal 
— și, deci, ușor de anticipat — un 
succes al liderilor, fotbaliștii de la 
Farul, ieri pe terenul din Constanța 
în compania echipei Rapid, una din 
codașele (de moment) ale clasamen
tului. Cunoscute fiind veleitățile și, 
de regulă, imbatabilitatea constănțe- 
nilor pe teren propriu, nimic sau 
aproape nimic nu părea să ducă la 
vreun alt deznodămint in această 
partidă Farul — Rapid. La rindu-le, 
rapidiștil, preocupați mai degrabă 
de calificarea in turul următor al 
„Cupei cupelor" (miercuri joacă la 
București al doilea meci cu Rapid 
Viena), nu sperau nici ei la mai 
mult de un egal. Dar iată că, in vii
toarea meciului, lucrurile s-au pre
cipitat intr-atit, incit ne vedem acum 
in situația de a anunța — veritabi
lă surpriză, totuși — infringerea li
derilor acasă și, de aci, pericolul 
pentru ei de a ceda șefia, după o 
destul de scurtă „domnie".

Rapid a ciștigat ieri cu scorul de 
1—0, acest singur gol fiind înscris 
după trecerea a numai 10 minute 
de la fluierul de începere a parti
dei. Autorul lui : Năsturescu. în ce 
măsură victoria rapid știlor este me
ritată intru totul sau parțial, este 
ceva mai greu de precizat. Din re
latarea primriă de ia tata locului 
reiese că echipa gazdă nu a jucat 
mai slab decit in meciurile ciștigate 
in deplasare, ci poate chiv mai bine, 
punind un mare accent pe ofensivă 
(in ultimele m nute ale jocului a do
minat autoritar și a fost foarte 
aoroape de a egala). Rapidiștil insă, 
deși cu eforturi supraomenești, și-au 
salvat victoria, suplimentindu-și așa
dar moralul pentru returul cu rapi- 
diștii vienezi. S-a observat, totuși,

că in apărare, în momente cind o- 
fensiva adversă este presantă la 
maximum, calmul și siguranța dis
par aproape complet, răminind ca
barete să împiedice marcarea golu
rilor.

*
Dintr-un anumit punct de vodere, 

realizarea fotbaliștilor giuleșteni teri 
la Constanța este in măsură să sti
muleze și celelalte echipe care în 
această etapă — astăzi, după-amia
ză — vor Juca in deplasare. Dealt
fel, jocurile de astăzi sint in aceeași 
măsură favorabile gazdelor, ca și 
oaspeților. Dar iată programul : 
Sportul studențesc — Universitatea 
Craiova și Steaua — Universitatea 
Clui (in cuplaj, de la ora 12.15. pe 
Stadionul Republicii din Capitală) ; 
Jiul Petroșani — Steagul roșu, F.C. 
Argeș — S.C. Bacău. A.S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo, C.F.R. Cluj — U.T.A., 
C.S.M. Reșița — Petrolul.

Dinamo București 95 
Honka Tapiola 58

Debutul dinamoviștilor bucureșteni 
ln „Cupa campionilor europeni" — 
aseară, in sala din Șoseaua Ștefan cel 
Mare — s-a făcut în compania cam
pioanei Finlandei, Knorr Star» 
Honka Tapiola. Cu un lot puternic 
și omogen, echipa noastră s-a im
pus categoric încă din prima repri
ză, asigurindu-și pină la pauză un 
avans substanțial : 51—30. Acest a- 
vans a fost rezultatul unei activități 
laborioase în teren, al ritmului ex
trem de rapid ce l-au adoptat deo
potrivă ln momentele cind se aflau 
in posesia mingii sau in defensivă. 
Adepțl ai unui joc clasic, mai lent 
(prin gabarit și temperament), bas- 
chetbaliștil finlandezi nu au reușit 
decit sporadic, tocmai prin cei cițiva 
jucători mai dinamici, mal activi 
(Douglas, Pettis, Laitinen), ' coșuri 
prin pătrundere. Deși ceva mal 
echilibrată la începutul reprizei se
cunde (marcajul „om la om" i-a 
stingherit întrucitva pe dinamo- 
viștf), partida a rămas la discreția 
campionilor noștri, învingători la o 
diferență concludentă : 95—58.

TENIS : Turneul de la Paris
înfrlngerea lui Iile Năstase In 

turneul Internațional de tenis de 
la Paris este comentată de agen
țiile Internaționale de presă ca o 
mare surpriză. „Năstase, liderul auto
ritar al „Marelui premiu F.I.L.T.", a 
pierdut pentru prima oară ln fata te- 
nismanului american Tom Gorman" — 
arată France Presse. în ultimul joc al 
sferturilor de finală, Smith (S.U.A.) 
l-a eliminat cu 6—2, 6—4 pe france
zul Dominguez. Două veritabile sur
prize au fost înregistrate în sferturile 
de finală ale probei de dublu : ceho
slovacii Hrbec și Zednik au dispus cu

6—4, 4—6, 6—3 de americanii Gorman 
și Smith, iar francezii Barthes și 
Jauffret i-au învins eu 7—5, 2—6, 6—3 
pe Năstase (România) și McMillan 
(Republica Sud-Africană).

Finala probei de simplu din cadrul 
turneului internațional de tenis de la 
Paris se va disputa intre campionul 
american Stan Smith și spaniolul 
Andres Gimeno. în semifinale. Smith 
l-a învins cu 6—2, 6—4, 6—1 pe ceho
slovacul Jan Kodes, iar Gimeno a 
dispus cu 6—3, 6—2, 7—6 de ameri
canul Tom Gorman.

i



viața internațională
Eliminarea ultimelor vestigii 
ale colonialismului cerință

stringentă a contemporaneității
REZOLUȚII ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALA A O.N.U

NEW YORK 4. — Trimisul special Agerpres, Corneliu Vlad, trans
mite : Adunarea Generală a O.N.U., întrunită in ședință plenară, a 
adoptat un număr de patru rezoluții in problemele decolonizării.

Principala rezoluție, privitoare la 
înfăptuirea Declarației Națiunilor 
Unite în problema acordării inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale, elaborată de 55 de state, se 
opune perpetuării colonialismului — 
în toate formele și manifestările 
sale, între care rasismul, aparthei
dul și activitățiie firmelor economi
ce străine ce exploatează popoarele 
coloniale, precum și continuării răz
boaielor coloniale împotriva mișcă
rilor de eliberare națională din teri
toriile aflate sub dominație străină 
din Africa. Documentul reafirmă 
incompatibilitatea tuturor formelor 
colonialiste cu Carta Națiunilor U- 
nite, Declarația asupra drepturilor 
omului și Declarația privind acor
darea Independenței țărilor și po
poarelor coloniale. Adunarea Gene
rală reafirmă, in același timp, legi
timitatea luptei popoarelor aflate 
sub dominație colonială pentru e- 
xercitarea dreptului lor la autode
terminare și independență prin toa
te mijloacele aflate la dispoziția lor 
Și consemnează cu satisfacție pro
gresele înregistrate de mișcările de 
eliberare națională din teritoriile 
coloniale, îndeosebi din Africa.

Condamnind politica anumitor pu
teri coloniale de a impune regimuri 
nereprezentative și constituții arbi
trare, Adunarea Generală cere tu
turor statelor și organizațiilor in
ternaționale să intensifice sprijinul 
moral și material acordat popoare
lor care luptă pentru libertate și 
independență în teritoriile coloniale.

In rezoluția privind diseminarea 
Informației asupra decolonizării, A- 
dunarea Generală reafirmă impor
tanța vitală a răspindirii, intr-o mă
sură cit mai larg posibilă, a infor
mațiilor referitoare la aspectele ne
faste și primejdiile colonialismului, 
ca și la eforturile comunității inter
naționale vizind eliminarea ultime
lor vestigii ale colonialismului.

Intr-o altă rezoluție, Adunarea 
Generală prevede organizarea, în a- 
nul 1973, la Oslo, a unei conferințe 
in sprijinul victimelor apartheidu
lui și colonialismului din sudul A- 
fricii, in cooperare cu Organizația 
Unității Africane.

In cea de-a patra rezoluție, Adu
narea Generală a O.N.U. cheamă la 
instituirea unei „Săptămîni de soli
daritate cu popoarele aflate sub do
minație colonială din sudul Africii, 
Guineea Bissau și Insulele Capului 
Verde". „Săptămîna" urmează a fi 
celebrată in fiecare an, incepind cu 
data de 25 mai — Ziua eliberării 
Africii.

Cele patru rezoluții au fost adop
tate de Adunarea Generală cu o 
majoritate covirșitoare de voturi, 
împotriva lor au votat numai Por
tugalia și Republica Sud-Africană, 
iar la prima rezoluție și Franța, 
Marea Britanie și Statele Unite.

Participind activ la dezbaterile A- 
dunării Generale consacrate deco
lonizării, România s-a numărat 
printre autorii tuturor celor patru 
rezoluții adoptate.

Declarația delegației G. R. P,
al Republicii Vietnamului de Sud

la Conferința de la Paris

PREȘEDINTELE ALLENDE DESPRE

Progresele realizate de Chile
în cei doi ani

a Unității9

de guvernare 
Populare

PARIS 4 (Agerpres). — Delegația 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
Conferința de la Paris în problema 
Vietnamului a protestat, sîmbătă, in 
mod energic împotriva livrărilor ma
sive de arme pe care le efectuează 
In prezent Statele Unite către regi
mul de la Saigonr- •' " •«
- Ștațele Unite u— relevă declarația 
delegației G.R.P. — iau măsuri ur
gente pentru a trimite în Vietnamul 
de sud sute de avioan" militare, 
tancuri și alte vehicule blindate, o

mare cantitate de armament și‘ mu
niții. Aceste livrări urmăresc crea
rea, în Vietnamul de sud, a unui 
corp de consilieri militari americani, 
in calitate de „persoane civile", care 
să continue, în fapt, conducerea ar
matei de la Saigon.

Declarația subliniază că guvernul 
S.U.A. „încearcă să inducă in eroare 
opinia publică americană și mon
dială, vorbind despre pace, în timp 
ce întăresc armata și administrația 
de la Saigon".

W. BRANDT

PROGRESE SUBSTANȚIALE
LA CONVORBIRILE BAHR-KOHL

BONN 4 (Agerpres). — Luind cu- 
vintuil, sîmbătă, la Koblenz, în fața 
reprezentanților presei, cancelarul 
R.F. a Germaniei, Willy Brandt, a 
declarat că, in cadrul convorbirilor 
dintre secretarul de stat la cancela
ria R.F.G., Egon Bahr, și Michael 
Kohl, secretar de stat la Președinția 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., în 
vederea unei reglementări fundamen
tale a raporturilor dintre cele două 
state germane, au fost înregistrate 
progrese substanțiale — informează 
agenția France Presse. Brandt a 
precizat că vor mai trebui rezolvate 
probleme importante înainte de a 
se putea consemna succesul final al 
acestor negocieri.

BERLIN 4 (Agerpres). — Delega
țiile conduse de Michael Kohl, se
cretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
federală a R.F. a Germaniei, au în
cheiat simbătă o nouă rundă de 
tratative intensive, care a durat pa
tru zile. în cursul tratativelor, des
fășurate la sediul Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., 
te progrese. S-a 
tratativele să fie 
brie la Berlin.

au f06t inregistra- 
căzut de acord ca 
reluate, la 6 noiem-

SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager- 
pres). — In cursul unei alocuțiuni 
televizate, președintele Allende a fă
cut o trecere în revistă a progrese
lor realizate in cei doi ani de cînd la 
conducerea țării se află Unitatea 
Populară, relevînd importanța pentru 
economia chiliană a naționalizării bo
gățiilor naturale — cupru, fier, sal
petru și cărbune. Pentru prima oară 
după mulți ani — a spus el — numă
rul șomerilor din țară a scăzut, chiar 
dacă, din cauza opoziției întîmpinate 
în Congres, nu toate prevederile din 
programul guvernamental au 
realizate.

Exprimîndu-și speranța că în 
rind se va ajunge la un acord 
proprietarii de autocamioane, aflați 
în grevă ilegală, șeful statului chi
lian a subliniat că guvernul Unității 
Populare „va continua să lupte pen
tru a da chilienilor drepturile esen
țiale !n domeniile sănătății, muncii, 
educației, locuințelor și alimenta
ției".

Allende a declarat, totodată, că ța
ra sa se află supusă, în prezent, unor 
presiuni economice, efectuate atît 
din exterior, in principal din partea

companiei nord-americane „Kenne- 
cott Copper Corp", cit și din interior, 
din partea reacțiunii.

Actualul sistem
interamerican 

trebuie reevaluat

fost
cu- 
cu

DECLARA MINISTRUL 
PERUAN DE EXTERNE

LIMA 4 (Agerpres). — Centrul de 
greutate al relațiilor interamericane ‘ 
trebuie deplasat spre o cooperare 
economică, înțeleasă în mod leal, și 
spre apărarea comună a intereselor 
sociale și economice ale popoarelor 
noastre — a declarat ministrul pe
ruan al afacerilor externe. Miguel 
Angel de la Flor Valle, cu ocazia 
vizitei omologului său ecuadorian. 
El s-a pronunțat hotărît pentru ree
valuarea actualului sistem intera- 
merican. menționînd că „solidarita
tea continentală, în timpurile noas- 
tbe, înseamnă dezvoltarea cu priori
tate a relațiilor economice în folo
sul propriilor popoare".

Poziția Iordaniei fată de» » 
modalitățile de soluționare » •
a crizei din Orientul Apropiat

AMMAN 4 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat trimisului special al 
ziarului „Le Monde" Ia Amman și 
difuzat de agenția France Presse, 
regele Hussein al Iordaniei a expus 
poziția țării sale față de modalitățile 
de soluționare a crizei din Orientul 
Apropiat. „Dacă ar interveni o re
glementare echitabilă, a spus Hussein, 
noi am fi dispuși să încheiem o pace 
totală, cu toate implicațiile firești pe 
care le impun aceste condiții". Suve
ranul iordanian a declarat, de aseme
nea, că este dispus să examineze „un 
program de evacuare a malului răsă
ritean al Iordanului, dacă acest prin
cipiu este admis de Israel", și să 
procedeze la „rectificări minore de 
frontieră, pe baze de reciprocitate". 
„In schimb, a spus el, noi excludem 
orice anexiune teritorială, ca și in
stalarea ^permanentă a unor concen
trații paramilitare israeliene în mij
locul regatului nostru, pe malurile 
Iordanului".

„Cea mai sigură garanție de securi
tate pentru un stat, oricare ar fi el, 
este stabilirea de relații de bună ve
cinătate" — a declarat Hussein. „Este 
exclus să renunțăm la drepturile 
noastre inalienabile asupra acelei 
părți a Ierusalimului cucerite de ar
mata israeliană în 1967. Acest oraș, 
a spus suveranul iordanian, trebuie 
să devină un oraș al păcii și coope
rării".

I

Kim Ir Sen a primit delegația
sud-coreeană

participantă la reuniunea de la Phenian

PHENIAN 4 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.C.T.C., Kim 
Ir Sen, premierul Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, a primit vineri delegația sud- 
coreeană participantă la cea de-a 
doua reuniune a Comitetului de co
ordonare Nord-Sud de la Phenian, 
condusă de Li Hu Rak, director al 
Agenției centrale de informații 
copreședinte al părții sud-coreene in 
comitetul de coordonare.

Kim Ir Sen — adaugă A.C.T.C. —

Și

a făcut o primire cordială oaspeți
lor sud-coreeni, oprindu-se, în tim
pul convorbirii avute cu aceștia, 
asupra punerii în practică a Decla
rației comune Nord-Sud, pe baza ce
lor trei principii ale reunificării pa
triei și a realizării colaborării și 
schimburilor multiforme intre Nord 
și Sud in diferite domenii : politic, 
economi^, științific, cultural, pro
bleme militare etc, pentru a înfăptui 
cit mai curînd cu putință reunifica- 
rea independentă și pașnică a pa
triei.

Acord privind componența și funcționarea 
Comitetului de coordonare a Nordului 

și Sudului Coreei
PHENIAN 4 (Agerpres). — Agen

ția A.C.T.C. informează că, la cea 
de-a doua întilnire a copreședinților 
Comitetului pentru reglementarea 
problemelor dintre Nord și Sud, care 
a avut loc la Phenian, părțile au 
semnat un „Acord privind componen
ța și funcționarea Comitetului de 
coordonare a Nardului și Sudului 
Coreei".

Comitetul — se prevede in acord 
— are drept scop reglementarea pro
blemei reunificării țării pe baza prin-

în semn de 
protest împo
triva hotârîrii 
de a se ridica 
o tabărâ mili
tară în sudul 
țârii, fermierii 
francezi au or
ganizat, la Pa
ris, o originală 
demonstrație — 
au adus turme 
de oi să pască 
pe Chamos de 
Mars (Cîmpul 
lui Marte), unde 
se află și im
punătorul Turn 

Eiffel

agențiile de presă
Cu prilejul celei de-a 24-a 

aniversări a stabilirii rela
țiilor diplomatice dintre 
România și R.P.D. Coreeană, 
Ambasada română la Phenian a or
ganizat un cocteil. Ambasadorul Au
rel Mălnășan și Ri Man Sik, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, au 
vorbit despre semnificația eveni
mentului.

0 delegație de partid și 
guvernamentală bulgară, 
condusă de Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat, urmea
ză să facă, la mijlocul lunii in curs, 
o vizită oficială de prietenie în 
U.R.S.S., la invitația C.C. al P.C.U.S., 
a Sovietului Suprem și a Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice.

ANGLIA: Probleme stringente și soluții incerte
De clteva zile presa londoneză pu

blică materiale sub titluri „tari" — 
de genul „o gravă criză amenință An
glia" („GUARDIAN"). Ziarul „SUN" 
evidențiază „Vertiginoasa creștere a 
prețurilor și a chiriilor, „DAILY 
MIRROR" arată că „inflația submi
nează economia", iar „TIMES" anunță 
cu îngrijorare că „lira sterlină a atins 
cele mai scăzute valori din intreaga 
sa istorie".

Desigur — șl presa britanică nu 
face un secret din aceasta — eco
nomia britanică se găsește în fața 
unor serioase dificultăți, generate 
de o prelungită stagnare în produc
ție, de adîncirea inflației, de crește
rea cheltuielilor militare și a anga
jamentelor externe, determinate de 
participarea la diverse alianțe mili
tare etc. Aproape în mod permanent 
un milion de oameni nu sînt înca
drați în vreo activitate productivă, 
neputînd găsi de lucru. Nivelul de 
trai al celor ce muncesc, ca și al pen
sionarilor, este in scădere. In schimb, 
presa arată că profiturile monopolu
rilor au atins niveluri record.

Inflația și creșterea prețurilor sînt 
principalii factori care au dus la șu- 
brezirea lirei sterline. Instabilitatea 
din ultimul timp i-a determinat pe 
cetățeni să-și cheltuiască banii de 
cele mal multe ori la intîmplare. de 
teamă că — așa cum scrie „TRI
BUNE" — „lira pe care o au astăzi in 
buzunar nu va mai putea fl folosită 
miine la aceeași valoare". De această 
situație profită speculanții, care rea
lizează ciștiguri importante ; specula 
cu casele și cu terenurile de construc
ții. cu pămîntul, a atins proporții ne
maicunoscute.

Toate acestea au determinat o a- 
gravare a fenomenelor câre se ma
nifestă de mai multă vreme în eco
nomia britanică. Sondajele de o-

arată că majoritatea popu- 
este 
stare

pinie 
lației 
tuala 
planurile de „redresare economică", 
scrie săptăminalul „TRIBUNE", „au 
mers in direcția favorizării celor a- 
vuți". „Săracii au devenit tot mai să
raci, iar bogății tot mai bogați", men
ționează, la rînduil său, „DAILY MIR
ROR". încercarea patronatului de a 
arunca întreaga povară asupra celor 
ce muncesc a declanșat serioase ac
țiuni de luptă ale clasei muncitoare. 
Minerii, feroviarii și docherii, prin 
greve de lungă durată, au determinat

nemulțumită de ac- 
de lucruri : toate

CORESPONDENȚ A 
DIN LONDRA

în cele din urmă patronatul să ac
cepte sporirea salariilor lor. în a- 
ceastă situație, guvernul conservator, 
aflat acum la jumătatea mandatului 
său — deci in condițiile apropierii 
perspectivei noilor alegeri — urmă
rește să găsească o soluție la proble
mele cu care este confruntată țara. 
Astfel, a fost lansat „programul de 
limitare voluntară a salariilor și pre
țurilor". S-au întreprins serioase di
ligente pentru a se prezenta avanta
jele acestui program. In realitate, 
după cum arată unele ziare, ar fi vor
ba de o ediție revizuită a măsurilor 
adoptate în 1986 de fostul guvern la
burist și care, pînă la urmă, s-au 
dovedit inoperante.

In contextul tratativelor dintre pri
mul ministru Heath cu reprezentan
ții sindicatelor și ai patronatului, 
tratative începute de fapt în luna iu-

lie, presa de dreapta s-a lansat ln- 
tr-o veritabilă campanie de presiuni 
împotriva sindicatelor. campanie 
destinată să sugereze opiniei publice 
cit de grave vor fi consecințele care 
se vor abate asupra tării „in cazul 
în care sindicatele vor face să eșueze 
convorbirile tripartite" („DAILY TE
LEGRAPH").

De la început insă s-a văzut că la 
tratative erau prezente de fapt doar 
două părți : pe de o parte guvernul 
și patronatul. sustinînd înghețarea 
salariilor, dar nu și a preturilor (de
oarece. intre altele, prin intrarea in 
Piața comună problema stabilirii 
preturilor in Anglia nu va mai fi de 
competența autorităților britanice) ; 
pe de altă parte, sindicatele, care 
cereau să se realizeze un acord mai 
larg, incluzind și creșterea produc
ției, absorbirea șomajului, renunțarea 
de către guvern la legea relațiilor in 
industrie etc.

O serie de mari urfiuni sindicale 
s-au opus de la Început tratativelor. 
Guvernul, arătau Jack Jones și Hugh 
Scanlon, liderii celor mai mari sin
dicate britanice, „vrea să obțină 
pe calea tratativelor ceea ce n-a 
realizat in cei doi ani și iumătate de 
cînd se află la putere printr-o con
fruntare directă cu sindicatele, a că
ror forță a fost silit s-o recunoască".

Joi seara, ca urmare a profunde
lor deosebiri de păreri și de inte
rese, convorbirile „tripartite" au e- 
șuat. Există păreri care afirmă că ar 
fi posibilă o imnunere a pro,«ramului 
prin lege, dar aceasta ar însemna 
„Incingerea" atmosferei social-ooli- 
tice și noi confruntări de amo’oare 
cu sindicatele. Ca urmare, soluția 
ansamblului de probleme economice 
rămîne încă Incertă.

N. PLOPEANU

întilnire intre reprezen
tanți ai unor sindicate din 
Franța Și Italia. Reprezentanții 
a cinci federații sindicale ale mun
citorilor din industriile siderurgică 
și de prelucrare a metalelor din 
Franța și Italia s-au reunit la Pa
ris. Relevînd creșterea capacității de 
luptă a oamenilor muncii în apă
rarea revendicărilor lor, participan- 
ții s-au pronunțat pentru extinderea 
acțiunilor comune. In cadrul întilni- 
rii s-a hotărît să se acționeze în ve
derea creării unui comitet special 
pentru coordonarea activității sindi
cale în țările Europei occidentale.

Primul secretar a! C. C. 
al P.M.U.P., Edward Glerek- ?i 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, 
l-au primit pe Abdus Samad Azad, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Bangladesh, care se află in
tr-o vizită oficială în R. P. Polonă.

In continuarea turneului pe 
care il întreprinde in țările scan
dinave, Ansamblul U.T.C., care 
se află in Finlanda, a prezentat 
primele spectacole in orașele 
Turku și Valkeakoski. Spectaco
lele s-au bucurat de mult succes, 
tinerii mesageri ai artei noastre 
populare fiind călduros și inde- 

spec-
populare fiind călduros și 
lung aplaudați de publicul 
taior. "

Ministrul afacerilor 
teme al R. P. Chineze,Ci Pin' 
fel, a avut o convorbire cu delega
ția din Republica Malgașă, condusă 
de Didier Ratsiraka, ministrul afa
cerilor externe, care face o vizită de 
prietenie in R.P. Chineză.

ex-

Devalorizarea peso-ului 
cu 4,93 la sută in cadrul „politicii 
de minidevalorizare" preconizate de 
guvern a fost anunțată de Banca 
centrală a Uruguayului.

MOSCOVA

s
redacția și administrația : Bucu reștl, Plata sctnteU.

Evoluția economiei iugoslave in anul 1972
O DECLARAȚIE A DIRECTORULUI GENERAL AL INSTITUTULUI 

FEDERAL PENTRU PLAN
BELGRAD 4 (Agerpres). — în 

activitatea de înfăptuire a politicii 
economice pe anul în curs, accentul 
s-a pus pe realizarea unui anumit 
grad de stabilitate, îndeosebi a pie
ței și prețurilor, paralel cu reducerea 
serioasă a deficitului balanței de 
plăți, majorarea rezervelor monetare, 
înfăptuirea modificărilor în cadrul 
structurii economice și investițiilor și 
dezvoltarea mai rapidă a republicilor 
insuficient dezvoltate — a declarat, 
în ședința comună a Consiliului po
poarelor, Consiliului economic și Con
siliului social-politic ale Adunării Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia Borisav 
Iovici, director general al Institutului 
federal pentru plan.

După cum relevă agenția Taniug, 
vorbitorul a subliniat că se înregis
trează o rată de dezvoltare economi
că mai scăzută — cu aproximativ 6 
la sută — față de anul trecut, insă 
volumul exporturilor este cu 15 la 
sută, iar cel al importurilor cu 3 la 
sută mai mare decit în anul 1971. în 
balanța de plăți, a arătat vorbitorul,

se așteaptă un excedent de aproape 
200 milioane dolari.

Iovici a relevat că au apărut pro
bleme dificile în ce privește stabili
zarea pieței și a prețurilor. Raportul 
între consum și fondul de mărfuri 
disponibil nu s-a realizat în propor
țiile dorite.

Referindu-se la linia de dezvoltare 
soc'al-economică a țării pe anul 1973, 
vorbitorul a subliniat necesitatea de 
a se înfăptui o orientare hotărită 
spre politica de stabilizare a proce
selor economice.

cipiilor expuse în Declarația comuni 
a Nordului și a Sudului din 4 iulie 
1972. Funcțiile sale prevăd. între al
tele, discutarea și adoptarea de ho- 
tăriri in problema realizării reunifi
cării pașnice a țării, a unui larg 
schimb politic intre partidele politice, 
organizațiile publice și persoanele 
individuale din Nord și din Sud ; 
realizarea schimburilor economice, 
culturale și sociale dintre Nord 
și Sud ; problemele reducerii încor
dării între Nord și Sud, prevenirii 
conflictelor militare și eliminării stă
rii de confruntare militară ; proble
ma adoptării de către Nord și Sud 
a unor măsuri concertate în domeniul 
activității pe plan extern și Întăririi 
prestigiului ca națiune omogenă.

Acordul semnat la Phenian stab’- 
lește componența Comitetului de 
coordonare a Nordului și Sudului, 
care va fi format, pentru fiecare 
parte, dintr-un copreședinte și un 
vicepreședinte, un organ executiv șl 
doi membri. Copreședinți vor fi. din 
partea R.P.D. Coreene — Kim Yong 
Yu, directorul Departamentului în
drumării organizatorice, iar din par
tea Coreei de Sud — Li Hu Rak, 
conducătorul Agenției centrale de in
formații.

Se prevede, de asemenea, ca întru
nirile comitetului să aibă loc o dată 
la 2—3 luni, alternativ la Phenian și 
Seul, și, dacă este necesar, la Pan- 
munjon.

NEW YORK

Miting în sprijinul candidaților
P.C. din S. U. A.

transmit
La Viena a avut loc inaugura

rea festivă a bibliotecii coloniei 
române din Austria. Instalată in 
sediul cultural al coloniei, bi
blioteca numără peste 9 000 vo
lume din cele mai diferite dome
nii. Printre exemplarele valo
roase ale bibliotecii se află, la 
loc de cinste, operele lui Mihai 
Eminescu, care, in 1871, a inde- 
plinit cu mare pasiune munca de 
bibliotecar ales al societății „Ro
mânia jună", înființată la Viena.

Președintele S.U.A., Ri- 
chard Nixon, l-a primit, la Casa Albă, 
pe Mistisilav Keldiș, președintele A- 
cadcmiei de Științe a U.R.S.S., aflat 
în vizită în Statele Unite. In cursul 
convorbirii, la care a participat 
Henry Kissinger, consilier al preșe
dintelui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, au fost exami
nate probleme ale colaborării dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
în domeniul științpi și tehnicii.

In Danemarca a sosit o 
delegație parlamentară po
loneză condusă de Stanislaw 
Gucwa, mareșalul Seimului R. P. 
Polone, președintele Comitetului 
director al Partidului țărănesc unit 
din Polonia.

Congresul Uniunii creș- 
tin-SOCiale, ramura bavareză a 
Uniunii creștin-democrate, prin
cipalul partid de opoziție din R. F. 
a Germaniei, s-a deschis la MUn- 
chen.

La biblioteca română din Ro
ma a avut loc o conferință a a- 
cad. prof. Octav Onicescu, rec
torul Institutului internațional 
de mecanică de la Udine (Ita
lia), cu privire la „Informatică 
și viitorologie". Conferința a 
fost urmată de discuții, la care 
au participat numeroși oameni 
de știință.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R
pentru comerț exterior

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc a 34-a ședință a 
Comisiei permanente a C.A.E.R 
pentru comerț exterior. La ședință 
au participat delegații din Bulgaria. 
Cehoslovacia, Cuba. R. D. Germană. 
Mongolia, Polonia, România, Unga
ria și U.R.S.S. A participat, de ase
menea, o delegație din R.S.F. Iu
goslavia. Din partea R. D. Vietnam a 
luat parte o delegație de observatori.

Comisia a aprobat planul de lucru 
pe anul 1973 și a analizat problemele 
legate de îndeplinirea Programului 
complex al C.A.E.R. și a hotărîrilor 
sesiunii a 26-a a consiliului. Printre 
altele, delegații s-au pronunțat pen
tru extinderea practicii încheierii de 
contracte pe termen 
mărfuri care constituie obiectul co
merțului reciproc între țările mem
bre ale C.A.E.R.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — La 
New York a avut loc un mare mi
ting electoral in sprijinul candidați» 
lor Partidului Comunist din S.U.A. 
la apropiatele alegeri prezidențiale. 
Secretarul general al P.C. din S.U.A., 
Gus Hali, candidatul partidului la a- 
legerile prezidențiale, a declarat că 
„independent de rezultatul votului 
din 7 noiembrie se poate spune încă 
de pe acum că partidul comunist a 
obținut succese importante în actuala 
campanie electorală. Pentru prima 
oară în istorie — a subliniat el — 
candidații comuniști pentru funcția 
de președinte și vicepreședinte au 
fost trecuți in buletinele electorale 
din 13 state și din circumscripția fe
derală Columbia". „Partidul Comunist 
din S.U.A. — a adăugat el — și-a 
desfășurat cu succes campania elec
torală".

Gus Hall a subliniat apoi că scri
sorile care sosesc pe adresa comite
tului electoral al partidului comunist 
evidențiază că în prezent numeroșir

americani consideră partidul comu
nist drept o forță motrice pe scenă 
politică a S.U.A., ceea.ce reprezintă 
„o mare realizare a comuniștilor".

berlin Convorbiri
f. Honecker—K. Jespersen

BERLIN 4 (Agerpres). — Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
a avut convorbiri la Berlin cu 
Knud Jespersen, președintele Parti
dului Comunist din Danemarca — a- 
nunțâ agenția A.D.N. Cu acest prilej 
au fost examinate probleme privind 
colaborarea intre P.S.U.G. și P.C. din 
Danemarca și contribuția celor două 
partide la întărirea unității mișcării 
comuniste internaționale.

SMOG LA HAMBURG
„Vapori galbeni-cenușii În

văluie orașul. Mirosul devine 
insuportabil. Bărbați, femei, co
pii sint zguduiți de accese de 
tuse, aleargă pentru o gură de 
aer curat. Automobiliștii con
duc cu o singură mină, cu 
cealaltă își țin batista la nas. 
Radioul și televiziunea trans
mit avertismente și dau Indica
ții de comportare. Pe Elba se 
opresc vapoare. Mașini ale pom
pierilor culeg pietoni și-i duc 
în locuri sigure. Autobuzeld 
transportă gratuit oameni care 
nu se mai țin pe picioare. Au
tomobile ale poliției și „Salvării" 
duc victime ale smogului la spi
tale".

Astfel descrie revista vest- 
germani „Stern" situația care

lung pentru

Purtînd o mască de gaze, șoferul unui auto
mobil al „Salvării" se îndreaptă spre un 
cartier poluat al orașului pentru a evacua 

pe cetățenii afectați de gazele toxice

s-a creat, nu demult, 
Hamburg, după ce o instalație a 
unei mari rafinării de la peri
feria orașului a emanat, dato
rită unei defecțiuni, timp de 
trei ore. gaze toxice de bioxid 
de sulf. Din fericire — continuă 
revista — nu s-au înregistrat 
cazuri mortale. Totuși, 14 oa
meni au suferit iritați! grave 
ale căilor respiratorii.

Acesta, scrie „Stern", nu este 
unicul caz de smog înregistrat 
in ultimul timp.- La Hanau, 
de pildă, acum citeva zile toate 
florile s-au veștejit, fructele au 
devenit necomestibile, 
au suferit de accese de 
și de dureri de cap. 
și-au pierdut cunoștința.

vul: gaze 
emanate de 
treprindere 
structoare de 
laj chimic, 
de oameni au tre
buit să fie evacu
ați din localitatea 
Kpansack, din a- 
propiere de KOln. 
De ani de zile a- 
supra localității se 
aștern 
chimice, 
calitatea 
răsită.

Toată 
— scrie 
că progresul teh
nic se realizează 
cu jertfe. Dar oa
menii care lucrea
ză in unitățile in
dustriale sau locu
iesc in apropierea 
lor nu trebuie să-și 
jertfească pentru 
aceasta sănătatea. 
Cu anumi e inves
tiții ale respective
lor concerne indus
triale s-ar putea 
găsi un remediu 
pentru menține
rea purității me
diului ambiant, in 
numele 
omului, 
revista

oamenii 
vomă 
Mulți 
Moti- 
toxic» 
o in- 

con- 
• uti- 

2 000

subs.ante 
Acum, lo- 
este pă-

lumea știe 
„Stern" —

sănătății 
conchide 

„Stern".

G. D.
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